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ঘিনি আমার গ্রতি আস্তরিক বাংসলা-ভব পোষণ করিতেন, যিনি বাঙ্গালার 

ইতিহ।স-রচন্নিতৃগণের অন্ততম পথিক্কৎ ছিলেন ও যিনি রাজসাহীর 
বরেন্্র-অনুসন্ধান লমিতির প্রতিষ্ঠাস় প্রধান লাক ছিলেন, 

মেই শ্রেষ্ঠ বাগ্মী, লেখক ও ব্যবহারোপজীবা 

স্বর্গ অক্ষদ্নকুমার মৈত্র মহাশয়কে 

শ্মরণ করিয়। তাহার উদ্দেষ্রো 

এই গ্রন্থের উৎসর্গ 

করিলাম । 
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এবং আমাদের রচিত অবশিষ্টাংশের নুতন সংস্কৃত টাক1 ও লমগ্র গ্রন্থের ইংরেজী 
অনুবাদ ও অবতরণিক। প্রক।শ করিয়াছি। প্রাচীনটাকা-বিহ্ীন অংশের ঘষে 
নূতন সংস্কৃত টাক! আমরা রচনা করিয়াছি তাহা যে সর্ব্াঙনুন্নর ও নিভু 
হইয়াছে, তাহ! স্পর্ধীলহকারে বল! যায় না। কারণ, রামচরিতের মত ছুরাহু 

্রিষ্টকাব্যের সমসাময়িক টাকাকার না থাকিলে, আমাদের মত সাত-আট শত 
বৎসরের পরবর্তী কালের লোঁকের টাকাতে গ্রন্থের ব্যাখ্যা-_-বিশেষতঃ শ্লেষবলে 
প্রচ্ছন্ন এতিহাসিক ঘটনাবগীর ব্াখ্যা--যথাবথ হইয়াছে--এইরূপ উত্তি 
অত্যন্ত হ্টাম়বিরুদ্ধ হইবে । আমর! বয়সে প্র/চীন হুইয়াছি; ষদি আমাদের 
অভিজ্ঞত।র ব্যবহার করিয়। এইরূপ মূল্যবান এঁতিহালিক কাবোর যথাসন্তব 
বাখা! আমর! লিপিবদ্ধ ন। রাখিয়া য1ই, 'ভঝে পরবর্তী নব্যগণের গবেষণা কায 

আর্ধকতর ক্রেশবহুল থাকিঘ। যাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্তই 

আমাদের সেই সংস্করণ প্রকাশের ছেষ্ট। ঘটিয়াছিল। 

কিন্তু, বিগত ১৯৪৭ থুষ্টাব্জের ১৫ই আগষ্ট তারিখে সমগ্র ভারতের 

দ্বিধাচ্ছেদ ঘটবার পরে, সেই মুদ্রিত সংস্করণের পুস্তক পূর্ব-পাকিস্থানে অন্ততুক্ত 
রাজসাহী হইতে ভারতে আনিতে পারার পক্ষে অন্তরায় উপস্থিত হওয়ায়, 

আমার অনেক গণ্যমান্য সহদয় বিহ্বান্ বন্ধুগণের অনুরোধে, আমি বাঙ্গালী 

বিশেষজ্ঞ ও অবিশেষজ্ঞ জানপিপাশ্থ পাঠকবর্গের উপযেগী করিয়া, বৃদ্ধবরসে 

এই বাঙ্গাল! সংস্করণখানির রচনান্ন গ্রবুস্ত হইয়|ছিলাম। 

এখন কবি সন্ধযাকরনন্দীর এই উপাদেয় সংস্কৃত শ্লিই কাব্যের এই বাঙ্গাল! 

সংহ্ধরণ পাঠ করিয়া, যদি পাঠকেরা একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ও 

বাঙালীর ইতিহা!ল-সম্বন্ধে ও কবির কবিত্ব-বিষয়ে সাবষেশ জ্ঞান সঞ্চয় করিতে 
সমর্থ হয়েন, তাহ! হইলেই আমার লকল শ্রম লার্থক হইবে। 

রামচরিতের প্রায় প্রতে)কটি শ্লোকই বযর্থবাচক। ইহাতে প্রথম পক্ষে 

ব্ঘুপতি রামচন্ত্রেকর কথা ও দ্বিতীগ্ন পক্ষে গৌড়|ধিপ রামপালের কথ। সঙ্িঝিষ্ট 
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আছে। তাই এই বাঙ্গাল! সংস্করণে আমি আমাদের সংস্থত-ইংরেজী সংস্করণে 
উদ্ধৃত গ্লে।কাবলীর মুল পাঠ অবলম্বন করিল! উভয়পচ্ষের অন্বয়, প্রয়োজনীয় 

শব্দনিচয়ের বাঙাল! অর্থ, উভয়পক্ষের ( ব্যাখ্যামূলক ) বঙ্গানুবাদ, পরিশিষ্ট 

ব্যাখ্যাপরিপোষক সংস্কত শব্দকোষলমূহ ও একটি শব্নির্থণ্ট মিবন্ধ করিয়াছি | 

শব্ব্যাখায় ব্যবহৃত ১, ২, ৩, লংখা। প্রথম, ছ্িতীয় ও তৃতীয় পক্ষের 
উপধোগী ব্যাখ্যা সুচনা কয়ে। 

এস্বলে একটি বিষয়ে একটু কৈফিমত করিতে হুইতেছে। উভয় পক্ষের 
অন্বয় লিপিবদ্ধ করিতে যাইয়।, শ্রিষ্ট শব্গুলিকে স্পষ্টভাবে দেখাইযার উদ্দেস্টে, 

আমি তাহাতে সংস্কৃতসমাসবন্ধ পদেও কখন কখল সন্ধি ভাঙগিয়! শবাযোজন। 

করিয়াছি_যদিও ইহা ব]াকরুণ-সঙ্গত গ্রণালী নহে। 

এখন কৃত্তজ্ঞঙতার সহিঠ বলিতে হইতেছে যে, আমার পরমস্ত্রহৎ পঞ্ডিত 

শ্রীযুক্ত হরেক্জ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অর্ধেনুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 

আমাকে রামচিতের এইরূপ একখানি বাঙ্গালা সংস্করণ প্রণয়ন করার জঙ্যি 

আগ্রহদহকারে প্রণোদিত করিম্নাছিলেন। লর্বশেষে বক্তব্য এই যে, আমার 

অন্ান্ত গ্রন্থের মুদ্রাকর ও প্রকাশক আমার পূর্বতন প্রিয় ছাত্র ও জেনারেল 

(প্রপ্টারস্ ম্যাণ্ড পার্রিশাল” লিমিটেডের অন্ততম সব্ব!ধিকারী শ্রীমান্ সুরেশচজ্জ 

দাস, এম, এ, এই গ্রন্থখানিও ছাপিক্| প্রকাশ করার ভার গ্রহণ করিস! 

আমকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ কনিক়্াছেন। ইভ-- 

কলিকাতা, ৬৯ নং বালিগঞ্জ গার্ডেন্ন্ঃ) 
বালিগঞ্জ, কলিকাত।--১৯ 

২৭ে শ্র/বণ, বাং ১৩৬০ লন। ঁ 
১২ই আগষ্ট, ইং ১৯৫৩ সাল। 4 

ভ্রীরাধাগোবিন্দ বলাক 



অবতরণিকা 
গৌঁড়কবি লক্ব/াকরণন্দি-বিরচিত রামচরিভ চতুঃপরিচ্ছ্দোত্মক একখাশি 

সংস্কৃত শ্লিষ্ট কাব্য। কবি ইহ!তে পরিশিষ্টরূপে বিংশতি-শ্লে(ক-লমন্িত একটি 

কবি-প্রশস্তিও সংযুক্ত করিয়াছেন। কাব্যখানির আবিষ্কার কাছিনী এইগ্সপ। 

ইং ১৮৯৭ থুষ্টাবে স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রলাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাল- 
পতায় লিখিত ইহার একথানিমাত্র পাঞঙুলিপি নেপালে পাইম্বাছিলেশ। 

গ্রন্থের পাওুলিপিটি আহুম।নিক খুঠ্রীয় দ্বাদশ-ত্রয়েদশ শতাবীর (প্রাচীন ) 
বাদাল। অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। পাুলিপিতে সমগ্র কাবাথানির 

শ্নেরকাবলী একজন লেখকদ্বারা লিখিত, এবং প্রথম পরিচ্ছেদের সব শ্লোকের 

ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম ৩৫টি গ্লোক পর্যাস্ত কাব্যের (প্রাপ্ত) টাকার 

অংশখানি দ্বিতীয্ন একজন লেখকদ্বারা লিখিত বলিয়। পরিদৃষ্ট হয়৷ সংস্কৃত 

মূল শ্লেংকগুলি শীলচন্দ্র-নামক ব্যক্কিদ্বার৷ লিখিত । এই নামটি হইতে ইহা 
প্রতীয়মান হয় যে, শীলচন্ত্র বৌদ্ধ ছিলেন। গ্রন্থের নকল কর! শেষ হইলে, 

তিনি শযথাদৃষ্টেতযাদি । শ্রীশীলচন্ত্রন্ত”--এই শব্ধ কয়েকটি লিপিবদ্ধ করিয়া 
রািয়াছেন ৷ মুল শ্লেরকগুলির প্রারস্তে “ও শ্রীঘনায় নমঃ সদ” ও টাকার 

গ্রারস্তে “ও শ্রীঘনায় নমঃ+--এই বুদ্ধ-নমন্কার লিখিত দেখ! গিম়্াছে। খুব 
সম্ভবতঃ ইহ! লিপিকরদিগেরই উক্তি; এবং তন্মধ্যে মূল শ্লেকগুলির গেখক 

শীলচন্ত্র যে বৌদ্ধ ছিলেন তাহা পুর্বে উল্লিথিত হইয়াছে । দ্বিতীয় লিপিকরও 
লভ্ভবতঃ বৌদ্ধ হছিলেম। আর যদি মূলের প্রারস্তে প্রাপ্ত বুদ্ধ-নমস্কার কবি 
সন্ধাকর নিজেই লিখি! থাকেন, তাহ! হইলে বলিতে হর যে, তাহার 

পালবংশীয় নিজ রাজার! ধর্মাবিষয়ে পরমসৌগত "বা পরমবৌদ্ধ ছিলেন বলিগ্নাই 
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হর ত, কবি গ্রন্থায়স্তে বুদ্ধ-বন্দন| করিয়! থাকিবেন | কিন্তু, রামচরিতের মূলের 

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে কৰি শ্রেষমূলক রচনাছারা একযোগে মহেশ্বর ও 
বানুদেবের প্রতি ভ্ক্তিম্য নমস্কৃতি বিজ্ঞাপিত করিয়া, নিজ্জের ধণ্মমতই প্রকাশ 
করিয়া থাকিবেন এবং তৃতীয় শ্লেকেও একযোগে তিনি হ্ধ্য ও সমুদ্রের 
আশীর্ধচন কীর্তন করিয়াছেন। কাজেই মমে হয়, কবি হ্ব্ং ত্রাঙ্গণ্য ধর্মাবলম্বী 

ছিলেন, কিন্তু, তাহার পক্ষে বুদ্ধ ও তন্বর্থে্জ প্রতি শ্রন্ধাপূর্ণ সহানুভূতি 
র'খাও অন্যায় বলিম্ব। বিবেচিত হইতে পারে না। আবার ইহাও বল। যাইতে 

পারে যে, অজ্ঞ।তনাম। পণ্ডিত টীকাকারটিও স্বয়ং বৌদ্ধ হইয়া থাকিলে, তিনি 

টীকা-প্রারভ্তের বুদ্ধ-নমন্কার লিপিবদ্ধ করিয়। থাকিবেম । সে যাহাই হউক, 
মূল গ্লোকাবলীর পাওুলিপি-লেখক শীলচান্দ্রর বিস্ভাবন্থ। ও সংস্কৃতভাষার জ্ঞান 

বড় বেশী ছিল না; কারণ, ইহাতে যথেষ্ট ভূলত্রাস্তি রহিয়া গিয়!ছে। তাহার 

নসপেক্ষায়্ টাক।-অংশের লেখককে অধিকতর বিদ্বান বল! ঝাইতে পারে, কারণ, 
ইহাতে ভুলত্রাস্তি অনেকট। কম ছিল। 

মূল-অংশের পথিশলেখক শীলচন্ত্র স্বগ্রমাদদে কয়েকটি (থুব সম্ভবতঃ 

পাঁচটিমাত্র ) শ্রেক নকল করিতে বাদ দিয়াছেন। আমাদের বিশাল সেই 
অলিখিত শ্লোক কয়েকটি চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৫ম শ্লেকের পরে স্থান লাভ 
করিত। এই গ্রোকহাণির পরিমাণ জানিবার প্রকৃষ্ট উপায় শীলচন্্র নিজেই 
প1গুলিপিতে নির্দেশ করিয়। রাখিয়াছেন। তিনিই সম্ভবতঃ কাব্যসমাশ্ডির 
পরে, শ্লোকগুলির সংখা! গণনা করিয়া! লিখিয়। রাখিয়াছেন__“আধ্যা। ২২০ 

কোন কবি স্বয়ং স্বরচিত গ্লোকাবলীর সংখ) এমন ভাবে লিখিয়! রাখেন-_ 
এইরূপ কথ! আমাদের জান! নাই। বান্তধিক পক্ষে আমর! সর্বলমেত ২১৫টি 
শ্লোক শীলচন্ত্রের লিখিত পাওুলিপিতে পাইয়াছি। স্থুতরাং ইহাতে সর্ধলাকল্যে 
পাঁচটি ক্লোকই ছুটিয়। গিক্াছে।' দুই এক স্থানে (৩1২৮, ৪81৫) আমর! 

অর্ধনগ্ন শ্লেকও পাওুলিপিতে পাইঘ্াছি । আশ! করি ভবিষ্যন্তে আমাদের 
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দেশে এই কাব্যের আরও হস্তলিখিত প্রাচীন পাঙুলিপি আবিস্কৃত হইবে এবং 

তৎলাহাযষে) ইহার মুল গ্লোকগুলির পরিশুদ্ধ পাঠ নির্ণাত হইতে পারিবে । 

অজ্ঞাতমাম! টীকাকার সম্ভবতঃ সমগ্র কাবোরুই টীকা রচন। করিয়াছিলেন । 

কিন্ত, আমাদের ছুর্ভাগাবশতঃ পাওুলিপিতে কাবোর ২২* গ্রেকের মধ্ো মাত্র 

৮৫টি শ্লোকের টীকা পাওয়া গিয়াছে । এই ছুর্বোধ] সমগ্র কাবোর প্রাচীন টীক। 

না থাকায় ষে, ইহার অর্থ বোধে আমাদের খুব কষ্ট হইয়াছে তাহ বলা 

বাল্য । আমাদের ব্যাখ্যা ভ্রান্তিবিহীন হইয়ছে--একথ। বলাও ধুষ্টুত।মাত্র 

প্রাচীন টাকাকারটি যে, কবি সন্ধ্যাকরের বহু পরবস্তী কালের লেক ছিলেন, 

এমন কথাও বলা যাদ্দ না। তিনি বাঙ্গালার ইতিহাসপক্ষের যেবপ ব্যাখ্যা 

কছিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বলিতে হয় ঘষে, তিনি নিশ্চিতই কবির 

সমসাময়িক না| হইলেও, খুব বেশী পরবর্তী কালের [লাক ছিলেন ন|। 

টাকাকারের নিজ সময়েও, রামপাল ও তৎপুত্র মদনপালদেবের রাজ্যকালের 

সংক্ষিগুভাবে ও ইঙ্গিত্চে কবিনির্দিষ্ট এতিহ।সিক ঘটশাবলীর কথা লোকেরা 

একবারে বিস্থৃত হইয়া যায় নাই । দেই কারণেই টীকাকার সেগুলিকে সুস্পষ্ট 

করিয়া বুঝাইয়! দিতে এতট| কৃতকার্য হইয়াছিলেন। টীকাকার একস্থলে 
(১১০) সম্ভবতঃ রামায়ণ ও অন্ঠ একস্থলে (২1২৮) মহাকবি ভারবির 

কিরাতার্ডুনীয় হইতে ব্যাক্াযাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। আবার একস্থানে (১২) 

কে!যকার অক্সয় ও অন্ত একস্থানে (২৩৩) কোষকার যাদবগ্রকাশের 

ংস্কত কোষ হইতে বাকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই গ্রলঙ্গে মনে রাখ। যায় 

যে, প্ডিতগণের বিশ্ব।স-__যাদবগ্রকাশ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগের লোক 

ছিলেন। রামচরিতে বণিত এ্রতিহালিক ঘটনাবলী একাদশ ছাদশ শতাব্দীর 

কথা বটে। তাই আগে বলা হইয়াছে যে, টীকাকারটি সন্ধ্যাকরের সময় 

হইতে নাতিদরবন্তী কালের লোক হইছা থাকিবেন। 
এতদিন কেছ কেহ মনে করিতেন ষে, কবি সন্ধযাকরনন্দী নিজেই 
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রামচরতের সেই টাক] রচন। কবিয়াছিলেন। এই মত অত্যন্ত অনমীচীন, 

কারণ, অজ্ঞ।তনাম। টাকাকার একটি শ্লেকের (১1২২ ) ব্যাখ)! করিতে প্রবৃন্ত 

হইয্া, ইহাতে পাঠেদের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তিশি স্থানে শানে একটি 

শব্দের একপক্ষেই এক।ধিকভাবে ব্যাখ্য/ও করিয়াছেন। কাব্)রচয়িতা ও 

তন্ব্যাথ্য| কারী টীক|কার একই বাক্তি, হইলে, এইবণ কাম্য সম্ভবপর হইতে 

পারত না। 

এতিহাপিক কাবা রামচরিতের প্রাম্ম সব শ্রোকই শ্লেবনামক 'অলঙ্কারের 

প্রভাবে দ্র্থবোধক। পূর্বেও বলা হইয়াছে যে, এক পক্ষে ইহা রঘুপতি 

রামচন্দ্রের চরিত-কথ। এবং অপর পক্ষে ইহার গৌড়াধিপ রামপালের 

চরিত-কথ। ৷ ভারতীয় সংস্কত ও গ্রাকত-সাহিত্যে কথাবস্তসন্বক্জধে এই কাব্যের 

স্থান হইতে পারে পার দশকুমর*চ্িত, বাণের হর্যচরিত, পল্মগুপ্রের নবসহ- 

সাঞ্চচারত॥ বিহলণের বিক্রমাঙ্ছদেখ-চরিত ও হেমচন্দ্রের কুমারপাল-চরিতের 

লহিত। অন্ততঃ ইহার দ্বিতীয় পক্ষের এতিহালিক ঘটন| পধ্যালে(চন। করিলে, 

কহলণের খাজতরঙ্গিনীর মহিহও এই কাবা স্থান পাইতে পারে। 

শ্লিষবনল রচনা-নৈপুণ্য-বিষয়ে এই পলামচরিত কাব্যখ।নিকে আমর। মহ।কবি 

শ্ীকাবগাজ-পণ্ডিত-বিগচিত প্রাচীনতর লংস্কত মহাকাব্য বাঘব-প। গুবীয়ের 

প্রভাবে সবিশেষ গ্রভাবা[হ্বত মনে করিতে পারি। রাঘব-প1গুবীয় কব্যে 

যেমন এক পক্ষে রামায়ণ-কথ! ও অপর পক্ষে মহাভায়ত-কথা এক উক্জিদ্বার!ই 
বোধগম] হয়, তেমন রামচরিত কাব্যেও একপক্ষে রামায়ণ-কথ। ও অপর পক্ষে 

রামপালের ইতিহাস কথ। একই উত্তিত্বারা স্চিত হুইয়াছে। কবিরাজ 

পুত ও সন্ধ্যাকর নন্দী উভয়েই নানার্থৰাচী পদলমূহের প্রয়োগ করিয়! ও 

রচনায় বঞ্রোক্তি-ভঙ্গি অবলম্বন করিম! একযোগে ছই প্রকার ইতিহা!স-কথ। 

ৰর্ণন! করিয়াছেন। কবিরাঞজ পণ্ডিত রঘব-পাগবীয়ে লিখিরাছেন ঘষে, তিনি 

গঙ্গারপি্নী রামাদপ-কথ! ও মছালাগরোপণ মহাভারতের কথ। সংযোজিত করিয়া, 
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'গীরথের কর্ণ সাধন করিয়াছেন এবং এইরূপ অপাধ্য-লাধনকারী কবির 

সংখয। যে ভায়তে অতীষ বিরল, তিনি তাহাও জামাইয়। এইরূপ একটি শ্লেক 

'লিখিঘ়াছিলেন £__ 

£ম্থবন্ুর্বাণভট্শ্চ কবিরাজ ইতি ত্রয়ঃ। 
বক্রোক্তি-মার্গনিপুণাশ্চতুর্থো বিগ্ভতে ন বা” ॥ (১1৪১) 

অর্থাং “( বালবদত্বা-রচদ্ধিত। ) সুবন্ধ, ( কাদম্বরী-হর্ষচরিত-রচন্থিত! ) বাণভট্র 
ও (রাঘব-পাগবীয়-রচয়িত1) কবিরাজ স্বরং-_এই তিন জনই বক্রোক্তিমার্থ(নপুণ 

ব। শ্রেষাদি-গ্রয়োগন্ধার। উক্কিকুশল কবি ছিলেন। এই প্রকার চতুর্থ কোন 

কবি কেহ আছেন কি না, সন্দেহের কথা বটে ।”। 

আমাদের মতে রামচরিত-রচয়িতা সন্ধ্যাকরনন্দী এইরূপ রচন|*কৌশলের 

প্রয়ে!গকারী চতুর্থ কবি বলিয়। নির্দিষ্ট হওয়ার যোগ্য। তিনিও কবিপ্রশত্তির 

«এক শ্রোকে (১১শ শ্রেকে ) লিখিয়াছেন £_- 

“অবদানং রঘুপরিবৃঢ-গৌড়াধিপ-রামদেবয়োরেতৎ। 
কলিযুগরামায়ণমিহ কবিরপি কলিকা'লবাল্মীকিঃ ॥৮ 

প্রঘুপাতি রামদেব ও গৌড়াধিপ রামদেব ( রামপাল )_-এই উভয় রাজার 
'এই অবদান বা. প্রশশ্তকর্থবের ইতিহাস-কাব্যখানি ( অর্থৎ এই রামচরিত- 

কাব্য) কলিধুগের রামায়ণ এবং কবিও ( অর্থাৎ মন্ধ্যাকরণন্দী স্বয়ং) 
কলিকালের বালীকিলদূশ ছিলেন+; । 

তিনি এই কাব্যথানি কবিরাজকূত রাঘব-পাণবীয়ের অন্ুকরণেই যেন 

লিখিয়ছেন--এইরূপই আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। সে যাহা হউক, এই 

্বর্থবাচক কাব্য এঁতিহালিক ও সাহিত্যিক উভয়েরই অত্যন্ত সমাদরের বন্তু। 

আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহালের বিশ্বান্ত উপাদান-লমূছের মধ্যে সমনাম্িক 
বুস্তাস্তের বিবরণবাহথী এইরূপ কাবে)র মূলাবত্তা এতিহাসিক পণ্ডিতগণের নিকট 
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অত্যন্ত বেশী। গ্রাচীন তাআ্লিপি-প্রস্তরলিপি-গ্রভৃতি মমসাময়্িক এঁতিহাসিক 

নিদর্শনের সহিত যাহার! পরিচছ রাখেন, তাহার! বাতীত অন্তের পক্ষে এই 

গ্রকার শ্লিষ্ট কাব্যের দ্বিতীয় পক্ষেয় ইতিহান কথার ব্যাখ্য। বাহির করা কষ্টকর 

ব্যাপার । দেই জন্তই দেশী ও বিদেশী এঁতিহান্িক ও প্রত্বতববিদ্গণের নিকট 

গ্রাচীন টীকাখানির দ্বিতীয় ব্যাখ্যার এতট! বেশী সমাদর । বাস্তবিকই গ্রন্থের ষে 

শের প্র।চীন টাক! নাই, তাহ! হইতে নিংসংরয়ে এতিহালিক বৃত্ধাস্ত সংগ্রচ্থ 
করা কঠিন কার্য)। 

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য-গ্রস্থের রচাঁয়তারা আধিকাংশ সময়েই নিজ নিজ 

কাবো নিজের জীবনচরিত-সম্বন্ধে বেশী কিছু পরিচয় গ্রদান করেন নাই। সেই 

কারণে আমদের পক্ষে প্রাচীন গ্রস্থগুলির বালনর্য় ও কৰিপরিচয় নির্ধারণ 

কয়। কঠিন হইয়| পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে সন্ধ্যাকরনন্দী রামচরিতের চতুর্থ 
প(রচ্ছেদের পরে 'কবি-প্রশস্তি' নাম দয়! কুড়িটি গ্লোকদ্বারা আত্মপরিচয় গ্রদ।ন 

করিয়াছেন। তাহ! হইতে জান! ধাল্প যে, তিনি (উত্তরবঙ্গে) বরেন্্রীর শ্রপৌণ্ু- 
বদ্ধণপুরের সংলগ্ন 'বৃহদ্বটু'-নামক পুণ।ভূমির অধিবাসী ছিলেন। ইহাই তাহার 
কুলস্থান ছিল। সেই স্থানের ন্থপ্রনিদ্ধ নন্দিরদ্ব-গোন্রে পিমাকনন্দী নামধারী 

এক গুণনিধি বাক্তি জন্মগ্রহণ করেন। পিনাকনন্নীর পুত্র ছিলেন গ্রজাপতি- 

নন্দী। করণব! কামস্থদীগের অগ্রণী নীতিবিৎ এই গরজাপতি-নন্দী ( সম্ভবতঃ 

রাজ! ঝামপালেরই ) সান্ধী ব| সান্ধিবিগ্রহিক পদে গ্রতিঠিত ছিলেন। ছর্জন- 
পরাভবকারী ও ক্জনানন্দী সন্ধ]াকরনন্দী ছিলেন প্রজাপতি-নন্দীর পুত্র। তিনি 

খন রামচরিত-কাব্যের রচন| শেষ করিয়াছিলেন তখন বরেন্দ্রীতে গৌড়াধিপ 

ছিলেন রামপাল-নন্দন মদনপালদেব । তিনি এই কাবে)র মুখংশের সর্বশেষ 

শ্লোকে (৪18৮ ) মদনপালের রাজের চিরস্থিতিকত। কামন! করিয়াছেন। 

সন্ধ্যাকর রামচরিতের প্রথম পরিচ্ছেদ ব| লর্ের নাম করিয়াছেন 'আরস্তরাম+ 

অর্থাৎ শত্রুর প্রতি রাজা রামের অভিয|নাদির কার্ধ্যারস্ত) দ্বিতীয়ের নাম 
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পাঙুলিপিতে লুপ্ত হইলেও অনুমান করা যায় যে, ইহা! শত্রাবধকারী রামের কথা" 
বিষয়ক ছিল; তৃতীয়ের নাম 'রামপ্রত্যাগন' অর্থাৎ শক্রবধান্তে রামের স্বরাষ্ট্র 

ফিরিয়। আল|র বর্ণন।; এবং চতুর্ধের নাম 'রামোত্তর-চরিত' অর্থাৎ রামের 

জীবনের উত্তরাংশের বা! শেষা৬শর কথার নিবন্ধ। অভতিসংক্ষেপে এই বলা যায় 

যে, রামচরিতের প্রথম তিন পরিচ্ছেপ্দে রামপালের ( অ।: ১০৭৭--*১১২৬ খুষ্টাব) 

ইতিহাল-কথা এবং চতুর্থে রামপাল-নন্দন কুমার পাল (আঃ ১১২*--১১২৫ 
খুষ্ট।ব ), তৎপুত্র তৃতীয় গোপাল ( আঃ ১১২৫--১১৪* খৃষ্টাব্দ) ও রামপালের 

অপর পুত্র মদনপ।লদেবের ( আঃ ১১৪০--*১১৪৫ থুষ্টাক ) ইতিহালকথ। লিপি- 

বন্ধ আছে। 

আত্মপরিচয়ে কবি বলিয়াছেন যে, তিনি “কাব)কলার' কুলগৃহ-স্বরূপ, 

মনীধিগণের অধিপতিরূপ ও সাহিত্যবিদ্গণের চরমোৎকর্ষরূপী ছিলেন এবং 

তিনি 'অশেষ-ভাষাবিশারদ*-ও ছিলেন। স্বকাব্যের মহিম। বর্ণন। করিতে যায়! 

ভিনি লিখিম্নাছেন যে, এই রামচরিতে তিনি নিজের অনবছ্া শববিগ্ঠায় 

পারদশিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তিনি এই শ্রিষ্ট কাব্যথানি অন্প-সংখ্যক 
খ্রেকঘারা রচন| করিয়াছেন; কিন্তু তাহার নিজ মতে কাবোর গ্রোেকগুলিতে 

প্রধুজ প্লেষ বুঝিতে পাঠকদিগের র্লেশ বেশী হওয়ার কথা নছে। আমাদের 

মত ব)ক্তিদিগের পক্ষে শ্লেঃকগুলি 'অরেশন-শ্লেষ ন1 হুইয়। সর্রেণন-শ্রেষই 
গ্রতিভ।ত হনব । কবি আরও জানাইয়াছেন যে, তাহার কাবা-ভারতীতে আলঙ্ক- 

রিক কাবাগুণ, বপ ব! নূপক-অবস্কার ও জাতি বা! স্বভাবেক্তি অলঙ্কার সবিশেষ 

ব্যবহৃত হইয়াছে এবং রলের আধানে ও কলাভঙ্গিতে এই ভারতী সকলের হগ্ত 

হুইয়াছে। 

লন্ধযাকরের এই কাব্যরচনার কথা লোকমুখে প্রচারিত হইলে পর, 
অনেক খল ব্যক্তি গোষঘুক্ত কাবা বলিয়া! ইছার তীব্র লদালোচন! করে। 
কবি খলের নিনাপ্রল্গে বলিয়াছেন যে, বে ব্/ক্তি উচ্চদ্থিত দীপ্তিমান্ চন্ত্রকে 



৮12/ ৬ 

উপর দিকে স্হস্তস্থাপনপূর্ধবক আবৃত রাখিতে চাহে, সেই অন্ধলদৃ'শ ব্যক্তি সেই 

প্রকার নির্বোধ ক্রিয়াথারা নিজকেই অদ্ধকারাচ্ছন্প করিয়। তোলে। কাজেই 

খলজনের নয়নবিধয় হইতে তিনি কিছু কালপর্ধ্ন্ত স্বরচিত এই রপনিস্তন্দী 

কাবাথানিকে গ্রচ্ছন্ন বা গুপ্ত রাখিয়। দিয়াছিলেন। পরে ই! সঙ্জনগণের 

উদ্ধার-চেষ্টাগ প্রকাশিত হইদ্প। পড়ে। তাহার এই শুদ্ধ, রুচির, ও বক্রিমকল। 

ব৷ বক্রেক্তি-অলঙ্কার-বিশি্ এবং শব গুপ ও সেেযোপমা, বিরে|ধাভাল প্রভৃতি 

অলঙ্কার-গ্রয়ে!গন্ধার৷ অভভুভ কাব্যরদ্ব গৌড়রাজ্জ মদনপাঁল তদীয় কর্ণভূষণ 

করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি তাহ! সাদরে শ্রবণ করিয়াছিলেন; এবং তজ্জন্ত 

সন্ধাকর নিজে অত্যন্ত স্বখীও হুইয়াছিলেন। 

সন্ধ্াকরনন্দী শ্লেষরচনায় স্থানে স্থানে বর্গীয় "ৰা ও অন্তংন্থ 'ব” এই দুইয়ের 

প্রন্ডেদ রক্ষা। করেন নাই--ইহাতেও তীহার বাঙ্গালী ভাব গ্রক!শিত হইয়! 

পড়িয্বাছে। রা'মচরিত বীররদগ্রাধান কাব্য। ইহার মায়ক বিজিগীযু রাম 

(রামচন্দ্র ও রামপাল)। ইহার স্থায়ী ভাব উৎ্লাহ্। 

শ্রেষদ্থারা উভয়পক্ষের বিষন্ববর্ণনার সুবিধার জন্য সন্ধ্যাকর এই কাব্যে 

কেবল *আর্চ)1, ছন্দের বাবহার করিতে অভিলাধী হইয়া, ইহার নামাধিধ 

বিভাগের মধো, (১) গীতি, (২) উপণীতি, (৩) উদ্গীতি 'ও (৪) আর্ধনীতি 

- এই চারি প্রকার ছন্দোভেদের অবতারণ। করিয়াছেন । নিঃসংশয়ে বিশুদ্ধ 

পাঠ সর্বত্র ধৃত হইতে ন। পারায়, আমাদের উদ্ধত ক্লে।কপাঠেও অনেক স্থলে 
উক্ত ছন্দোগুলির নিয়মসঙ্গত মাত্রাদি নুরক্ষিত হইতে পারে নাই। ভবিষ্যতে 

যদি এই কাব্যের আরও কোন বিশুদ্ধ পাওুলিপি আবিষ্ক ত হয়, তাহা! হইলে 

সব গ্লোকেরই ছন্দঃসদ্বদ্ধে অধিকতর স্থবিচার সম্ভবপর হইবে। 

এই বাঙ্গাল! সংস্করণের প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়। আমি এই উপলন্ধি করিতে 

পারিয়াছি যে, প্রাটীনতর অমরকোধ অপেক্ষায়, সন্ধ্যাকরের প্রায় সমলামগিক 

যাদবপ্রকাশ, হেমচন্ত্র, শাশ্বত, বিশ্ব ও মেদিনীকর-স্এই কয়েকটি সংস্কতকোধ- 
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কর্তাদিগের রচিত লানার্থক শবকোষের লাহ1াযেই কবিব্যবন্ৃত শ্লিষ্ট শব্দনিচয়ের 

ব্যাথ্যাকার্ধয ন্বকর হইতে পারে। 

থুটীয় অষ্টম শতাব্দীর মধাভাগে ( আঃ 9৫০ খৃষ্টাব্দে) গৌড়-মগধের ষে 

পালসাভ্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার ভিত্বিপ্ুত্তন হইয়াছিল, সেই সাম্রাজ্য অপ্রতিহত ভাবে: 

অনেক ঘতসর পধ্যত্ত চলিতে থাকিয়। মাঝে মাঝে ভাগামপরিবর্তনও দশন 

করিয়াছিল। বহু উন্নতি ও অবনতির মধ) দিয়া অগ্রসর হইয়। এই সাম্রাজ্য 

প্রায় চারি শত বংসর পর্যন্ত অর্থাৎ ম্বাদশশতাব্দীর মধ্যভাগ পরাস্ত টিকিয়! 

রুহিয়ছিল। পালরাজগণের পৌর্বাপর্ধয এস্বানে একটু জানিয়। লইলে 
রামচরিতে ব্ণিত ঘটনাব্লির কথ! লমাগ্রূপে পাঠকের হৃদয়লম হইবে বলিয়া 

বিশ্বাল কর! যায়। 

পালসাস্রাজ্যের সম্পূর্ণ যুগটকে আমর! চারঁরভাগে বিভক্ত মনে করিতে 

পর । পালবংশের প্রথম রাজা প্রথম গোপাল, তৎপুত্র প্রবলপরাক্রাস্ত ধম্মপ।ল, 

তৎপুত্র গেবপাল ও তৎপুত্র প্রথমবিগ্রহপাল এবং তাহার পুত্র নারাম্ণণপাল--. 

এই পঞ্চ ভূপালের যুগকে ( আ: ৭৫০-৯০৮ থৃষ্টা ) এইলাআাজ্যের থম 

সমৃদ্ধির যুগ বলিয়া! ধরা যায়। তৎপর পারায়ণপালের পুত্র রাজ্যপাল, 

তৎপুত্র ছিতীমম গোপাল ও তৎপুত্র ছিতীয় বিগ্রহপালের যুগকে ( আঃ ৯০৮-_ 

৯৮৮ থুষ্টা) অল্লাধক একটি বিপ্লবের যুগ মনে করা যাইতে পারে; কারণ, 

এই সময়েই অনধিকারী কাম্বোজবংশীয় কোন নরপতি পালনাম্রা্য আক্রমণ 
করিয়া গোঁড়রাষ্ট্রে অনেক অনেক অনর্থ উৎপাদন করেন) ইহার পরবস্তা 

যুগে (আঃ ৯৮৮--১০৭০ থুাবব) দ্বিতীষ্ম বিগ্রহপালের উপযুক্ত পুত্র ইতিহা'স- 
বিখ্যাত প্রথম মহীপাল পৈতৃক রাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধন করিয়! তৎপুন্র নয়পাল 

ও তৎপুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালকে রাজত্বহুখরূণ ফল উপভোগ করিবার পথ পরিফার 

কারম। দেন। তাহার পরে যে চতুর্থ বা শেষযুগ (আঃ ১*৭*-১১৫৫ থুষ্টাব) 
উপস্থিত হয় তাহারই ইতিহাস আমর! কবি লন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত-কাব্য 
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হইতে নিয়ে সংগ্রহ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি। সর্বসমেত সগুদশ 
(মতান্তরে, অষ্রাদশ) পাল-নরপালের রাজত্বের পরেই পাললাআাজে)র 

অধঃপতনের যুগ আপতিত হুইয়াছিল। 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, সন্ধযাকরলন্দীর রামচ[রতের প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেরই 

দুইটি করিয়া ব্যাখ্যা হইতে পারে। একটি ব্যাথ্যাত্বার। আমর! দশরথতনয় 
রামচন্দ্রের চরিতকথ! এবং দ্বিতীম্ব ব্যাখ্যাদ্বার! তৃঞ্জর বিগ্রহপাল-নন্দন গৌড়াধিপ 

রামপালের চবিতকথ। ও তৎসমসাময়িক বাঙ্গালা অন্তান্ত ইতিহাসকথ। জামিতে 

পারি। রামায়ণীয় কথ! সকলের স্থবিদিত বলিয়। প্রথম পক্ষের খ্যাখ)। সব্বন্ধে 

এই প্রবন্ধে কিছু বলা হইতেছে না। এখন আমর! এই কাব্য হইতে 

তাৎকালিক মগধ ও গৌড়-বঙ্গের যতখানি এঁতিহালিক উপাদান সংগৃহীত হইতে 

পারে, তাহাই একটু বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিতেছ। মনীষিগণ ও 

পুরাতবান্থন্ধানকারী ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীগণ এই অদ্ভুত কাব্য হুইতে লব্ধ 

বৃন্তান্তসমূহের সহিত প্রাচীন লিপিগ্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত অন্তান্ত বৃত্তাস্তের 

তুলনামূলক বিচাপ ও আলোচন। করিয়৷ দেশের লুণ্ত ই(তিহানের উদ্ধারে ব্রতী 

হইতে পরিবেন-__-এইবপ আশ! করা যায়। 

পালরাজবংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাকারী, প্রক্কাতদ্বার। (নর্বাচিত রাজ! প্রথম 

গোপালের অতিবার পুত্র ধম্মপাল রামচরিতে উল্লেখিত হইয়াছেন। সন্ধ্যাকর 

তাহাকে 'তৎকুলগ্রদীপ” অর্থাৎ লমুদ্রকুলের প্রদীপন্ববপ গ্রতাপশালী নরপতি 
বলিয়। বণন! করিয়াছেন এবং তদীয় ভত্র কান্তি যে লমুদ্র পার হইয়াও 

বিরাজমান ছিল তিনি তাহাও বলয়াছেন। কিন্ত বৈদ্যদেবের কমৌলি-লিপির 

একটি প্লোক হইতে জান। বায় যে, তৃতীয় বিগ্রহপাল সুধ্যবংশে জন্মগ্রহণ 

করিয়াছিলেন ("বংশে মিহিরম্ত জাতবান্' তম প্লেক)। পালরাজগণের 

জাতি কি ছিল, তাহ। তাহাদের শালনলিশিতে স্পষ্ট উল্লেখিত না হইলেও 

দেখা যায় যে, ত!হাদের মধ্য কেহ কেহ ক্ষত্রিয়বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন। 

থ 
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সন্ধযাকরনন্ী কিন্ত একটি গ্লোকে (১১৭) রামপালকে '্পতিনাভি-সম্ভৃত' 
অর্থাৎ রাজবংশীয় ক্ষত্রি্ঘ হইতে লমুডুত ছিলেন বলিয়। বর্পন! করিয়াছেন। 
সে যাহাই হউক, *পালাহুয়াবতংস” ধর্্মপাল আলমুদ্র উব্বা পালন করিয়াছিলেন। 
তাছার বংশে অনেক কীন্তিমান্ নরপাল জন্মগ্রহণ করিয়া ভূমিশাসন করিয়। 

গিয়াছেন। এই রাজার! নজ্জনগণের উন্নতি বিধান ও ম্বভাবদোষে যাহার! 

কুলঘাতী সেই ছৃজ্জনগণের অংনতি সাধন করি! দেশ শাসন করিতেন। 

কোনও এক দূর ভবিষ্থংকালে ( অর্থাৎ ধর্মপালের রাজত্ব সময়ের প্রায় আড়াই 

শত বৎসর পরে) দশজন রাজার রাজত্ব শেষ হইলে, এই পালরাজবংশে সিংহ- 

পরাক্রম (তৃতীম্) বিগ্রহপাল-নামক এক নরপাল জন্ম গ্রহণ করেন-্ধ।হার 

নিকট অন্থান্ত নরপ(তির! প্রণত থাকিতেন। এই ধর্খান্ুরাগী রাজ। নিজ বিক্রমে 

( ডাহল!ধিপতি ) কর্ণ-নামক রাজাকে রণে পরাজিত কখিয়াও তাহার জীবন 

রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাহার যৌবনশ্রী-নাম্ী দ্বহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেশ 

(১৯)। মনে হয় কর্ণ বিজেতাকে কন্যাদান করিয়। 'সম্তান-সন্ধি-দ্বারা 

গৌড়াধিপের সহিত মিত্রতায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্মরণ রাখিতে 

হইবে যে, এই কর্ণেরই বারশ্রী-নায়ী অপর এক কগ্তাকে সার্বভৌম লক্মার 

বিস্তারে প্রযত্বশীল বর্ববংণায় বঙ্গাধিণ জাতবধ্মা বিবাহ করিয়াছিলেন-_-এই 

তথ্য আমর! ভোজবন্মার বেলাব তাত্রপিপিতে পাইঘ়াছি ("পরিণয়ন্ কর্ণন্ত 

বীরশ্রিয়ং, ৮ম গ্লোক)। সুতরাং কলচুরিরাজ কর্ণ, গৌডাধপ তৃতীয় 
বিগ্রহপাল ও বঙ্গধিপ জাতবন্মা ( একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ) লমসাময়িক 

রাজ! ছিলেন । 

উক্ত বিগ্রহ্পালের তিন পুত্র ছিল--প্রথমের নাম ( িতীয় ) মহীপাল, 

দ্বিতীয়ের নাম স্থরপাল (প্রাচীন তাআ্লিপিতে তিনি শুরপাল-নামেও পরিচিত) 

এবং তৃতীয়ের নাম রামপাল। পিতার মৃত্যুর পর স্বিতীয় মহীপ।ল গোড়দিংহাসনে 

অধিরঢ় হুয়েন! রামপালকে কবি 'জগদবনৈকধুরীণণ অর্থাৎ জগতের 
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রক্ষাকার্ধেয একমাত্র পটু ও শত্রহননের় লক্ষণঘুক্ত বলিয়া উল্লেখিত করিয়াছেন। 

তিনি শব্কিতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিম্ন। কেন-ভর-নিমগ্জ।” অর্থাৎ কুৎমিত (কৈবর্ত) 

নৃপতির ভারে নিমগ্ল। ধরার 'উন্নমর্িতা+ বা! উদ্ধারকর্ত। ছিলেম (১১২) 
রাজনীতিবিৎ রামপালের হস্তিঘটা, অশ্বসেনা ও পর্দাতিসেনা! বনুলপরিমাণে 

ছিল এবং তাহার সপ্তাঞ্গ রাজা সমুচিত প্রষ্তাববিশিষ্ট ছিল। দেশবিরোধী 

শত্রগণকে তিমি বিনাশ করিবার ক্ষমত! ধারণ করি্তিন। ধর্মাচারী রামপাল 

প্রতিপক্ষদ্বার৷ প্রজাজনোপরি বিহিত মার ব! আঘ|তের প্রতীকার-করণে 

সমর্থ ছিলেন। 

রামপাল ('তুরগাধিভূপচরিতঃ ১২০) কোন অশ্বপতি রাজার দ্বার! 

অন্ুনীত হুইয়। অবনীর রক্ষাকারধ্যে ব্রতী হইয়াছিলেম । অন্ত্রবিগ্ভায় পারদশী 

ছিলেন বলিয়া তিমি জগদ্রক্ষাপপ উপষেগিনী শক্তি ধারণ করিতেন। 

'সন্ধা।করনন্দী একটি গ্লোকে (১২২) বণনা করিয়াছেন যে, রামপালের 

জোষ্ঠ ভ্রাতা, পরলোকগত (দ্বিতীয়) মহীপাল জীবদশায় দ্ুর্নাতিপরায়ণ 

 “ছুর্ময়ুভাকৃ' ) হইয়! বুদ্ধব্যসনে রত হইয়াছিলেন এবং সেই জগ্ত রামপালকে 

তদীয় রাজাভূমিতে আপতিত অন্ধকাগ দূ করিতে হইয়াছিল। (রাজ্য- 

পাল।দি) নিজ পুত্রগণের অস্ত্রশস্ত্রাভ্য।স পরিদর্শন করিয়! রামপাল আশা 

আশন্দিত হইতেন। কবি বলিয়াছেন যে, রামপাল মহৎ রক্ষাব্রত ধারণ 

করিয়া, 'অনীক* অর্থাৎ অলক্ীক ব! অশুভ ধ্ধন্দবিপ্রব+ (১1২৪) অপনীত 

করিয়াছিলেন এবং সমস্ত মেপ্দিশীতে থুরিয়া ঘুরিয়া জগৎকে লচ্জনপ্রস্থিত 

মার্গে আরোহিত করিয়াছিলেন। তিনি মিত্ররাজগণকে শ্বীকার করিয়! ও 

শকুনরপাতিদিগকে বিক্ষিপ্ত করিয়া, অধাচিতদানত্বারা পগ্ডতজনদিগকে 

নংবন্ধিত করিতেন। ভীমনামক ( কৈবর্) ভূমিপতির (১/২৬) জীবনাকর্ষগে 

রামপালের বিপাল ভূজ কওযুমান হইতেছিল। তদীয় রাজ্যে জনপদবাসী 

জনের! অত্যন্ত বিমৃষাকার ছিল বলিম্া রামপাল আনন্দ অনুভব করিতেন। 
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গ্রজারক্ষক ও অতুল ধনের অধিকারী রামপাল সংসারের আপদ্রূপ ভঘর ব 

বিশ্ব (১/২৭) করপললবলীলাম্ম খণ্ডিত করিনা, শক্রপক্ষীয় নিখিল নৃপতিবৃন্দকে 

পরাভূত করির়।ছিলেন। রাজা নুরপালের অনুজ ভ্রাত। এই রামপাল 

পিতৃসন্বন্ধীয় রাজ্যলক্্রীকে ,বরণ করিয়! নিতে পারিয়াছিলেন এবং তদীঘ 

পুত্রেরাও লামর্থ/বিষয়ে পিতৃতুল্যই ছিলেন। রাজপ্রবর দ্বিতীয় মহীপালকে 

হত্য। করিয়! ভূমগ্ুলের অশিকারী হইয়াছিলেনশ এক কৈবর্তরাজ (১/২৯)) 
কিন্তু, রামপাল তাহাকে (এই শক্রকে) নুস্থত। ভোগ করিতে দেন নাই। 

খুব সম্ভবতঃ এই কৈবর্তন্পতি ছিলেন দিব্য ব। দিব্বেক। ছজ্জনগণের 
ভতসনে ব| পরিভবে রত হইয়। রামপাল শুরতম পুত্র ( রাজ্যপালকে ) সঙ্গে 
লইয়া সামাদি উপায়চতুষ্টর্ের মধ্ো দও্কেই প্ররু্ট করণ বা সাধক বালয়। 

এখন স্থির করিলেন। 

উপরি উল্লিখিত ধর্মবিপ্নবের কারণ ও প্রকার-সদ্বন্বে এই বলা যায় এ, 

প্রথমতঃ পিত। তৃতীয় বিগ্রহপাল পরলোকগত হইলে পর ( আঃ ১০৭০ থুষ্টাব, ) 
ছিতীয্ মহীপাল রাজ্যশালন ভার গ্রহণ কর্সিণেন ঃ ক্িস্ক [তনি “অশী(তিকা- 

রস্তরত” (হ১।৩১) অর্থাৎ নীতিবিরুদ্ধ কাধ্যকল!পে রত হইয়াছলেন। গ্রীন 

টাকাকার এই বিষয়টির এইরূপ ব্যাখ্য! প্রদান করিয়াছেন যে, মহীপাল 

সবাড গুণ্যবিৎ মন্ত্রীর পরামর্শ তুচ্ছ করিয়া, মিলিত সামস্তচক্রের চর 

( হস্তী, অশ্থ, তরণি বা নৌকা! ও পদাতিকরূপ ) সেনার উদ্ভমদর্শনে ভীত-ত্রস্ত ও 

মুক্তকুস্তণ হুইয়। পলায়নপর, নিজের ক্ষঘাতিশক়প্রাপ্ত, সৈন্ত লইয়াই তাহাদের 

সহিত যুদ্ধ আরস্ত করিয়। বিপদে পাড়িয়াছিলেন এবং তচ্জন্থ তিশি স্বাহার এইরূপ 

অসমীচীন ক্রিয়াঙ্ধার। কারারুদ্ধ রামপালের মাননিক ব্যথ। উৎপাদ্দন করিদ্া- 

ছিলেন। লামস্তচক্রের এই উত্থ(নে তাহার অনুজ দুই ভ্রাতা সুরূণাল ও রামপাল 

সংশ্লিই আছেন এইরূপ ভ্রান্ত ধারণায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। মহীপাল তাহাদিগকে 

কার।গারে নিগড়াবন্ধ করিয়! র।খিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে, সামস্তগণের 



31/৬ 

এই বিপ্লবের সময়ে রামপাল বিচিত্র কৃট বা মায়ার অবলম্বনকারী রাজ! 
মহীগালের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু, দৈবহ্র্ধিপীকবশত: মহীপ।ল 
তাহাকে অবিশ্বাস করিয়া, অপর ভ্রাতা স্থরপাল সহ তাহাকে বিপুল রক্ষণবিশিষ্ট 

€কষ্টাগারে' অর্থাৎ কারাগৃহে আবদ্ধ করিনা রচখিলেন। রামপাল এই কষ্ট- 

বছুল বন্ধম-বিপত্তি সা করিতে লাগিলেন এবং সেই কারাগার হইতেই 
তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিল পালরাজ্যের অশুর্ভকারী লোকদিগের উপর। 

কিন্ত, তখন রামপালের কোন অর্থবলই ছিল না । কবি লিখিঘ্াাছেন যে, 

তাঁহার তখন পাঁচ কপর্দকের সংশ্কানও ছিল না (১15৪ )) কোগাগুছেও 

তাহার কষ্টের আর সীম! রহিল মা। তিনি লেখানে খাস্থাভাবে নিজ দেহের 

মাংস ও সার হারাইয়। ছৃঃসহ নিগ্রহ হিতে লাগিলেন) মেই নিজ্জন 
কারাবানে তিনি চিন্তুশক্তি হারাইয়াও জোট ভ্রাত| মহীপালকে দতা ও 

নীতির অরক্ষণে প্রলক্ত জানিম্বা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেস। কারণ, মহীপাল 

খল জনদিগের কথা শুনিয়! আশদ্কিত চিত্তে ভাবিয়ছিলেন যে, চঞ্চল রাজলম্্ী 

সম্ভবত: গুনী আতা রামপ|লেরই হস্তগত হইবে, সুতরাং তাহাকে তিন 

শাঠাবলম্বনন্বার। কারাগাবে আটক রাখাই দরকার মনে করিয়াছিলেন। 

কিন্ত, ভ্রাতার প্রতি এরপ কর্কশ ব্যবছারের ফলে, মহাঁপালের এমন 

এক প্রতিফল উপস্থিত হইল যে, তখন তাহারই এক 'মা-অংল-ভাক্? 

অর্থাৎ র'জলক্মীর অংশভাক্ ব। রাঁজকর্শচারী ও 'উচ্চৈরর্শক” অর্থাৎ অত্যন্ত 

অবস্থাপন্ন দিব্য ব। দিব্বেক-ন।মক “উপধিত্রতী” বা ছদ্মবাবহার-নিরত "দ্য ঝ| 

শত্রভাবাপন্ন ব্যক্তি পালরাজগণের 'জনক-ভূ” বা! জন্মভূমি, কৃষি ও বমতিব্হুলা 

বরেন্ত্রী আক্রমণ-পূর্ববক অধিকার করিয়। বলিলেন (১৩৮ )। কত দিন পর্যয্ত 

এই কৈবর্জাতীয় দিব্য বরেন্দ্রীতে শালন চালাইয়াছিজেন__তাহ। ঠিক বুঝ! 

যায় ন)--তবে লম্তবতঃ তিনি কোন গ্রাকারে শীঘ্রই প্রাণ হারাইযাছিলেন। 

কারণ, কিছুকালের মধোই বরেজ্ী দিব্যের অনুজ ভ্রাতা! কুদ্দোকের পৃত্র, 
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র্ধ প্রথারী ও ক্রিয়াক্ষম ভীমের রক্ষণীয়! হইয়! পড়িঘাছিল। রামচরিত হইতে 

আমর। তেমন কোন প্রমাণ পরিক্ষারভাবে পাই না, ষন্ঘুর| বলা যায় যে, দিব] 

বরেন্ত্রীর লোকগণঘ্বারা নির্বাচিত হইয়াই সিংহাসনে মহীপালের স্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন। আমাদের .দেশের কয়েকজন নুপ্রসিদ্ধ এতিহামিক দিব্োর 

নিবাচন মানিয়া লইয়া বরং রামচরিতে বণিত তথ্যের উপযুক্ত সমাদর করিতে 

পারেন নাই। দিব্য রাজবিধদ্রাহী হইয়। উঠিয়াছিলেন একথ! ভুলিয়া! গেলে 

ইতিহাসের মর্যাদা ক্ষুপ্ন হইবে । বেলাব-লিপি হইতে জানা যায় যে, বঙ্গাধিপ 

জাতবন্ম। দিব্যের “ভূজগ্রী'র নিন্দাই করিয্থাছেন (“ণিন্দল দিব্যভুজ-শ্রিয়ং” )। 

জন্মভূমির ( বরেজ্্রীর ) এই বিপদের সময়ে রামপালের মাতৃকুলের বান্ধবের!ই 
তাহার মিত্ররূপে সহায়ক হইম়্াছিলেন এবং আর সহায়ক ছিলেন তদ"য় 

( রাজাপালাদি) পুত্রের! | জন্মভূমির অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া রামপাল 

অল্মাত্রায়ও ভূমিপতিত্ব লাভ করিতে পারিবেন এইঝপ ভাবিতে পরেন নাই। 

তিনি সহাগ্নভূত অমাত্য ও নিজ পুত্রদিগের সহিত বিচার-ববেচনা করিয়। 

দেশোদ্ধারার৫থ উত্থান বা উদ্যম অবলম্বন করিলেন। সম্ভবতঃ তিনি কারাগা? 

হইতে কোন প্রকারে নির্গত হইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন । বেকার 

উদ্ধারকার্ধেয অভিনিবিষ্ট হইয়া তিনি অত্যন্ত কষ্টস্বীকার-পূর্ব্বক বহু সামস্তরাজ- 

সমন্বিত ও" আটবিকসামস্তসংশ্লিষ্ট বাঙ্গালার ভূভাগ-সমূহ পর্যটন করিতে 
লাগলেন (১1৪৭ )। এইভাবে তিনি স্বীকৃতসাহায্য শীতিরক্ষাকাী লানুচর 

সামস্তচক্রকে আদরসহকারে মিত্ররূপে গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদিগের হৃস্ত্ী, 

অশ্ব ও পদাতিসেন৷ পাইয়৷ তিনি তাহাদিগকে ভূমি ও বিপুল ধন-প্রদান- 

দ্বারা অন্কুলিত রাখিলেন। 

দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বনমগ্জের এই বিগ্রবটা! কৈবর্ত-বিদ্রোহও নহেঃ কিংব। 

প্রজাবিদ্রোহও নহে। লামস্তচক্রের উত্থানের দমনবিষম্মে মহীপাল ঠিকমত 

যাডগুণ্য প্রত্মোগ করিতে না পারিলে, তাহারই উচ্চপদস্থ রাজবর্শচ]রা 
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কৈবর্তজাতীয় দিবা যোগ পাইয়।, সম্ভবতঃ নিজ রাজার হত্যা! সাধন করিস! 

বরেন্ত্রী অধিকার করিয়া বলেন। রামপাল শ্বদেশের উদ্ধারকল্পে অগ্রসর হইলে 

পর, তদীয় মাতুল অঙ্গা্ধপ মহণের ভ্রাতপ্পুত্র রাষ্ট্রকূটমাণিকা মহা প্রতীহার 

শিবরাজ রামপালের হিতান্েষী হইয়া গজার€ হুইয়া অতিবেগে মহাতটিনী 

গঙ্গ। পার হইলেন। অনুমিত হয় যে, তিনি দক্ষিণ দিক হইতে গঙ্গা পাৰ 

হইগ়। উত্তর বাঙ্গালা উপনীত হইলেন। £ সিংহবিক্রমী শিবরাজের সঙ্গে 

পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনাও ছিল (১।৪৬-৪৭)। বরেজ্জ্রীতে প্রবেশ করিয়া 

শিবরাজ নিজের খড়গীগত পরাক্রম-দ্বারা কৈবর্তরজ ভীমের দেশর্ক্ষা কার্ধ্য 

বিপদ্গরস্ত করিয়া তুপিলেন, এবং মেখানকার বিষয় ব| জেল! ও গ্রামসমূহের 

দঃস্থত। ও ত্রস্তত! বিদূরিত করিয়া বরেন্দ্রীর সর্বত্র ভঙ্গ ব ভেদনীতির প্রয়োগ 

করিতে লাগিলেন। পমপালের উপদেশে শিবরাজ শএ্রাথমত: ভীমের 

রক্ষকবাহ সহ বরেকন্দ্রীভমিকে লগ্ু্ণ্ড করিয়া তুলিলেন এবং সমস্ত বড় 

বড পুরীকে নিবলতি করিয়া উঠাইলেশ। রামপালের আজ্জ। পালন করিয়া, 

শিবর।জ তৎ্লমাঁপে প্রত্য।গত হইয়া, গোপনে তীহাকে নিবেদন কবিলেন যে, 

তীয় সশক-ঙ্ ( জন্মভূমি ) বরেক্্রী সর্বত্র তাহাদের সৈশ্/ঘ।র! পরিব্যপ্ত হইতে 

পরিয়াছে (১1৫৯) শিবরাজের গঙ্গ। পার হইন্স! বরেন্দ্রধীতে গ্রবেশ করার কথ। 

কবি যেরূপ লিখিয্!ছেন, তদ্দার| ইহ সহজেই অনুমান করা! যাস যে, রামপ|ল 

প্রথমত: গঙ্গার দক্ষিণপারে অবস্থিত তাৎকালিক রাটরাতে ( বণ্তমান রাঢ়দেশে ) 

থাকয়াই বরেন্দ্রীর বিপ্রবীদিগের নিত যুদ্ধ করিবার আয়োজন করিঘ্াছিলেন 

বৈরিবিজয়ের উদ্মে ব্রতী হইয়া॥ রামপাল ভূমি ও অর্থাদির দানশ্ৰারা 

স্বদেশের সামস্ত নরবীর[দিগকে নিজ হস্তগত করিতে লাগিলেন। তাহারাও 

বিপুল-|বক্রমে হর্ষচিত্তে উচ্চাননাদী যুদ্ধ-বাগ্তভাও-লহকারে হস্তি গ্রভৃতি সেনাঙগ 

লমুহ লইয়া রামপালকে আশ্রয্প করিলেন। বরেন্দ্রীর উদ্ধার-কার্ধে) ধুরন্ধর এই 
যোদ্ধার হস্তে অনি লইয়া যুদ্ধে উদ্ভত হইলেন। এই শক্তিশালী বীরগণের মধ্যে 
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কয়েক জমে নাম অতিপংক্ষেপে (প্রান্স নামের একদেশ-মান্তর উল্লেখ করির়ু। ) 

কয়েকটি প্লোকে (২৫, ৬, ৮) সন্ধ্যাকরনন্দশী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। 

বাঙ্গালার ( বিশেষতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙগালার ) স্ব শ্ব-প্রধান ক্ষুদ্র ক্ষুত্র সামস্ত- 

রাজ্যের অধিপতির! ন!মতঃ রামপ।লের বশত! স্বীকার করিলেও, কার্যত: এক রূপ 

স্আাধীন সামস্তরাজই ছিলেন। তাহারা কোন্ কোন্ দেশ বিভাগে নিজ ডুমি- 

পতিত্ব ভোগ করিতেম তাহার উল্লেখ রামচরিতে ন৷ থাকিলেও, ইহার প্রাচীন 

টাকাঁকার তাহ! বিশেষ ভাবে উল্লেখ করাতে এতিহাসিকের বড়ই উপকার 

লাধিত হইয়াছে । এই মিত্র লামন্তগণের মামতালিক! এইরূপ :__ 
(১) বন্দয ( ভীমষশ:), (২) গুণ ( বীরগণ ), (৩) লিংহ (জমলিংহ ), 

(৪) বিক্রম (বিক্রমরাজ ), (6) শুর (লক্মীশুর) ও (৬) শুর (শুরপাল ), 

(৭) শিখর (কদ্রশিখর ), (৮) ভাস্কর (ময়গলসীহ  মদকল-সিংহ ), 

(৯) প্রতাপ ( প্রতাপলীহ_ প্রতাপলিংহ ), (১) অঞ্জন ( নরলিংহাজ্ঞুন ) ও 

(১১) অজ্জুন ( চণ্তাজ্জুম ), (১২) বিজন ( বিজয়রাজ ), (১৩) বদ্ধন ( দ্বোরপবদ্ধন ) 

ও (১৪) লোম। কিন্তু, এই বুদ্ধোস্তমে রামপালের প্রধান অবলম্বন ছিলেন তদীঘ 

অনুরক্ত মাতুলপুত্রদিগের গ্রবল ভূজবল। আগে বলা হইয়াছে যে, রামপাণের 
অতীব প্রিন্ম মাতুল ছিলেন অঙ্গাধিপ মথন বা মহণ। মহণের দুই পুত্র 
মহামাগুপিক কাহুরদেব ও নুবর্ণদেব এবং তদীয় আ্রতুপ্পুত্র মহাগ্রতাহার 

শিবরাজ--এই তিম অনুগত রাষ্ট্রকুট-মুভটই যুদ্ধে রামপালের প্রধান 
মহাম্ক ছিলেন৷ 

রামচরিতের প্রাচীন টাকাকার লিখিয়্াছেন যে, রামপালের মাতৃকুলের 

বান্ধবের! (বিশেষত: মাতুল মহণ) লিন্ধুরাজকে অর্থাৎ পীঠীপতি দেবরক্ষিতকে 
পরাজিত করিয়। তাহার গর্ব খর্ব করিয্া দিম্াছিলেন (২৮)। পরে এই 

দেবরক্ষিতেয় হত্যে মছুণ ম্বকন্ত! শঙ্করদেবীকে বিবাহার্থ লমর্পণ করিয়। দিয়! 

ভাগিনের যামপালের যথেষ্ট উপকার লাধন করিম্বাছেন, কারণ, পীঠীপতি 
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গৌড়াধিপের অল্লাধিক অধীনত। অস্বীকার করিতে পারিবেন নাস্্ষদিও কার্ধযতঃ 

ভিনি একরপ স্বাধীনই ছিলেন। রামপালের সহায়ক লামস্তগণমধ্যে মূল- 

প্লোকের 'বন্দাকে' টীকাকাঁর মগধাধিপতি ও পীঁঠীপতি ভীমষশার নমান্তকন- 

রূপে এবং তাহাকে কান্তাকুজরাজসেনার গঞ্জনকারী বলিয়! বর্ণন। করিয়াছেন। 
প্রাগুক্ত পীঠীপতি দেবরক্ষিত ও পরোক্জ পীচীপতি ভীমযশ।র পরম্পর মন্বন্ধবিষয়ে 
আমর! প্রায় অজ্ব। পীঠীষে দক্ষিণবিহারেরই? বিভাগবিশেষের নাম ছিল, 

তন্বিষন্ধে নন্দেহ নাই। 

অঙ্গাধিপ মহণ-কর্তৃক মগধাধিপ-পীঠীপতি দেবরক্ষিতের পরাজঘুকাহিনী 

অবিনংবাদিত এতিহামিক সত্য, কারণ, আমরা মহণের দৌহিত্রী ( দেবরক্ষিতের 

দ্ুহিত। ) কুমারদেৰীর সারনাথে প্রাপ্ত প্রস্তর-লিপির একটি শ্লোক (শ্লোক ৭) 

হইতে সেই'তথা_জনিতে পারি । শ্লোকটি এইরূপ £-- 

“গোৌঁড়েদ্বৈতভটঃ সকা গুপটিক: ক্ষত্রেকচুড়ামণিঃ 
গ্রখ্যাতো৷ মহণাজপঃ ক্ষিতিভূজাম্মান্যোভবন্মাতুলহ | 

তং জিত্ব। যুধি দেবরক্ষিতমধাৎ জ্রীরামপালস্য যে! 

লক্মনীং নির্জিতবৈরিরোধনতয়া দেদীপ্যমানোদয়াম্” ॥ 
অর্থাৎ "লমগ্র গৌড়-রাজোর অদ্বৈতভট ছিলেন ক্ষত্রকুল্চড়ামণি প্রথ্যাত 

অঙ্গাধিপ মহণ--ধিনি ছিলেন গোৌড়রাজগণের মহামান্য মাতুল। তিনি যুদ্ধে 

সেই দেবরন্ষিতকে পরাজিত করাতে, রামপালের বৈরিরোধন নির্ভিত হওয়ায়, 
তদীয় রাজা-লক্ষ্ীর দয় ব1 উন্নতি দেদীপামান করিতে সাহাধা করিঘাছিলেন”। 

এই উত্কি হইতে এই অনুমান সতা বলিয়। প্রতিভাত হয় যে, রামপালের 

গোড়রাষ্ট্রে তখন অঙ্গদেশও ( গ্রান্মশ: বর্ধমান ভাগলপুর বিভাগ ) অস্ততু সত 

ছিল এবং পীঠীপতি মগধাধিপ দেবরক্ষিত পরাজিত হওয়ায় ও রামপালের 

মাতুল মহণের কন্যা শহকরদেবীকে বিবাহ করায়, গৌড়রাজ্যের উন্নতি অনেকটা 

অন্ষু্ রহিয়। গিয়াছিল। 
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টাকাকার রামপালের মিত্র লামন্ত-তালিক[র রাজগণের যে বিবরণ দিয়াছেন, 
তদবলম্বমে তাহাদের কিছু পরিচয় এস্থলে লিপিবদ্ধ কর! যাইতেছে । বীরগুণকে 
টাকাকার দক্ষিণের কোটাটৰী-নামক স্থানের “কীরব” বা সিংহ বলিয়! নির্দেশ 
করিয়।, তাহাকে 'দক্ষিণসিংহালনচক্রবর্তী”+ বলিয়। বিশোষত করিয়াছেন। 
কোটাটবী লম্তবত্তঃ উড়িযার নিকটবর্তী বাঙ্গলা-ভূক্ভাগের কোন অটবীরাড্য 
ছিল। টাকাকার জয়সিংহক্ষে দণ্ডভৃক্তির (মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ 
পশ্চিমভাগের প্রাচীন নাম ) ভূপতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং তিনি 

যে অড্ভুতপরাক্রম উৎকলাধীশ কর্ণকৈশনীকে পরাড়ত করিয়াছিলেন, তাহাও 

বলিয়!ছেন। বিক্রমরাজনম্বন্ধে টাকাকার [লখিয়াছেন যে, তিশি 'দেবগ্রাম- 
গ্রাতিবদ্ধ বন্ুধাচক্রবালের বালবপলভির তরগ-বল-বহুল ও গলহুস্ত-গ্রদ।নে প্রশস্ত 

হশু(বক্রমবিশিষ্ট [ছিলেম । মণে হয় যে, এই বালবলাভ দেবগ্রাম-সংলগ্ন ভূমির 
কোন নদীবিশেষের নাম ছিল। এই দেবগ্রাম যে ঠিক কোথাম্স অবস্থ 
ছিল তাহা নির্ণীত হয় নাই। বঙ্গাধিপ হারবর্ষদেবের মন্ত্রী ভট্ু৪বদেবের 
ভুবনের গ্রশাস্ততে তাহাকে “বালবলভীতৃঙ্জজ” উপাধিতে বিভু!ষত পাওয়া যায়। 
উড়্িষ/। ও বাঙ্গাণাদেশের শীমান্তর-সলমেৰ [নকটবন্ী কোন সদীবিশেষের 
নাম বালবলভী ছিল কি শা, তাহা বিবেচা । উক্ত বিবরণ হইতে মনে কর! 
যায় যে, জলতরঙ্গময় বালবলভি নিকটে অবস্থিত থাকায়, 1বক্রমরাজের দেবগ্রাম- 
প্রতিবদ্ধ রাজাতৃমিতে অগ্ঠ কোন শক্র নরপতি গলহুস্ত ঝ| অদ্দীচন্দ্রভোগের ভয়ে 
অগ্রসর হইতে লাহস পাইতেশ না। তৎপর টাকাকার লক্ষীশূর-নামক 
সামন্তকে 'অপরমন্দারের মধুস্থদনরূপী ছিলেন বলিয়া বর্ণশ। কারমাছেন এবং 
বাঁপয়াছেন যে, [তাঁশ সমস্ত আটবিক সামস্তচক্রের চুড়ামণি ছিলেন। মুলশ্লে!কের 
শর” এই নামৈকদেশ হইতে টাকাকার শৃরপাল-নামক অপর একটি সামস্ত্- 
ঝাজের উল্লেখ সথচিত ক্রিয়া লিখিয়াছেন যে, তিনি কুজবটাম়্ প্রতিভটরূপ 
গজঘটার বিমর্দক সিংহতুল্য ছিলেন। 'অপর-মন্দার হুগলী জেলার 
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আর]মবাগের পশ্চিমস্থ ভিতরগড (প্রাচীন গড-মন্দারণ) নামক স্থান বলিয়। 

গৃহীত হইয়া থাকে এবং কোন কোন এঁতিহাসিকের মতে কুজবটা বর্তমান 
নঘা-দ্বম্কার উত্তরদিকে অবস্থিত কোনণস্থানবিশেষের নাম ছিল বলিয়৷ গৃহীত 
হইতেছ। রুদ্রশিখরকে তৈলকম্পীন্প কল্পতক্সদূশ বর্ণন৷ করিয়! টাকাঁকার 
লিখিয়াছেন যে, তিনি অরিকুলের গর্বগহন দহন করিবার দাবানলতুল্য ছিলেন। 
এই তৈলকম্প বা তৈলকম্পি মানভুম জেলার%তেলকুপি-নামক স্থানের প্রাচীন 
নাম বাণয়। স্বীকৃত হইয়াছে । ভাস্কর (অপর নাম ময়গল-সীহ -মদকণ'নংহ ) 

ছিলেন উচ্ছাল-নামক স্থনের ভুপাল। উচ্চাল প্রাচীন বাঙ্গালার কোন 

ভুভাগের নাম ছিল তাহা অপারজ্ঞাত। কোন কোন এঁতিহাসিক ইহাকে 

বীরভূমজেলায় অবস্থিত খলির। ধরিয়ছেন, কিন্ত, বিশিষ্ট প্রমাণের অভাবে 

তাহ! স্বীকার করা কঠিন। প্রতাপসিংহ ছিলেন ঢেক্করীর বাজা । এই ঢেন্করী 

বর্তমান বছ্ঘান জেলার কাটোয। মহকুমার নিকটবত্তী ঢেকবী-নামক স্থানেরই 

পূর্বব সংজ্ঞ। ছিণ বলিয়া ধরা যাহতে পারে। রামগঞ্জ তামণালন হইতে জান! 

গয়াছে যে, ( একাদশ শতাব্দীতে সম্ভবতঃ দ্বিতীয় মহীপালের রাজতবকালের 

[বঠ,বর ফলে) ঈীশ্বরঘোষ-নামক কোন ব্যক্তি ঢেক্করীতে এক স্বাধীন রাজ্য 

স্থ(পিত করিয়ছিলেন। নরলিংহাজ্জুন কযঙ্গল"মগুলের আধপতি [ছলেন। 

বর্তমান গ্রাজমহলের দক্ষিণ-দিগস্থ কঙ্কজেল-ন!মক স্থানটির পুর্ব্বণাম ছিপ 

কষঙ্গল। এমন কি সপ্তম শতাব্ীতে চীন পারব্রজক ইউয়ান্-চোমাডের 

বিবরণ পুগুবনহুক্তির পশ্চিমে অবস্থিত কযল্গল-রাজ্ের নাম পাওয়! 

গিয়াছে। চণ্াজ্জুণ সঙ্কট-গ্রামের রাজা ছিলেন? |কন্ত। এই সঙ্কট গ্রামের 

অবন্থ(ন অগ্য।(পি অপা্িজ্ঞাত। নিদ্রাবল-নামক স্তনের সামন্ত রাজ! বিজয় কে 

ছিলেন--তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। কাহারও মতে রামচরিতের এই রাজ। 

বিজয় ও সেনবংশের প্রসিদ্ধ রাজ! বিজয়সেন একই ব্যান্ত ছিলেন; কারণ” 

এই সেনবংশীন্বের৷ প্রথমতঃ বাঙ্গালার রাঢ়াতেই বনতি করিতেন। অন্ট 
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কাহারও মতে এই মিদ্রাধল বরেন্দ্রীরই কোন স্থানবিশেষের মাম ছিল। 
টাকাকার দ্বোরপবর্ধনকে কৌশান্বীর রাজ। বলিয়া! নিদ্েশ করিক্জাছেল। ভিন্ন 
ভিন্ন মতে এই কৌশাদ্ী বগুড়া জেলাম্ব কিংবা! রাজসাহী জেলায় অবস্থিত 

স্থানবিশেষের নাম ছিল। রাজ! লোম পছ্বন্বামামক পুরীর প্রতিবন্ধ কোন 

মণ্ডলের অধিপতি ছিলেন। এই পছ্বন্বার সহিত বর্তমান পাবমা-নগরের 

কোন সম্বন্ধ ছিল কি না__তাহা ঠিক বুঝ| যায় ন।। টীকাকার-্বার। নি্দিষ্টনাম] 
উক্ত সামস্তলংঘ ব্যতীত আরও অনিন্দিষ্টমাম। অমেক সামস্ত র|মপালের 

'জনক-ভূ” বরেন্ত্রীর উদ্ধারকার্ধো তাহার সহিত একত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া 
কৈবর্তরাজ ভীমকে পরাজিত করিতে সাহাধ্য করিঘাছিলেন । টাকাকার- 

বিহিত উক্তপ্রকার স্থান-নির্ণঘ্ স্বীকার কবিলে বলিতে হয় ষে, প্রাষশ; অঙ্গ, 

মগধ ও বাঙ্গালার রাত অঞ্চলের সামস্তেরাই রামপালের পন্ষে বন্ধে যোগদাশ 

করিয়াছিলেন । 

মিলিত সামস্তচন্রের লেনাবলে উপচিত্র-শক্তি হইয়া রামপাল গঙ্গানদী 

পার হইয়। বরেন্দ্রীতে প্রবেশ-পুর্ববক শত্রুর লনুখীন হইলেন। নদীপার হওয়ার 
সময়ে রামপালের নৌ-বহর সমস্ত নর্দীটিকে আচ্ছন্ন করিয়। ফেলিয়াছিল 

(২১০ ) এবং সন্ধ্াকর লিখিম্বাছেন যে, নদ্দীলমুত্ররণের কোলাহল সমস্ত 

পদিউমগ্ডল মুখরিত করিয়! তুলিয়াছিল। গঙ্গা পাগ হইয়৷ রামপালের সর্ববদিকৃ- 
প্রসারিণী সেনা সারা উত্তরকূল ভরিয়! ফেপিল। তৎপর রামপাল ও ভীম-__ 

এই ছুই বারের স্বন্বপক্ষস্থিত সেনামধো তুমুল নংগ্রাম বাধিয়। গেল। এই পণে 

উভগ়্ পক্ষে ধনুর্দর, অশ্বারোহী ও গজারোহী নৈন্ত ছিল এবং তাহাদ্র মধ্যে 
অনি, কুস্ত ও শঙ্ষু-প্রস্তি অস্ত্রের এবং এমন কি, শিলাঘাতের বাবহারও 
চলিয়াছিল। উভগ়র পক্ষের বহু বহু অশ্ব, হস্তী ও পদাতিসেম হতাহত হইল। 

বিধির বিধানে রামপালের প্রধান শত্রু কৈবর্তপতি ভীম জীবগ্রাহ অবস্থায় 

শৃহীত হইলেন। বরেজ্্রীর লর্বদিক্স্থিত জনগণকে নিজের অনুগত করিয়া 
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তুলিয়। যুদ্ধ করিতে করিতে রামপাল ভয়-কাতর ভীমকে হৃস্তিপৃষ্টগত অবস্থার 

বাধিক়া ফেলিলেন। তৎপর তিনি ভীমকে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবত।রণ করিলেন । 

এই প্রসঙ্গে পালরাজর-্পার্দোপজীবী হুইয়াও কবি সন্ধ্যাকর এগাজার 

শত্রু ভীমের চরিত্র যে-ভাবে অঙ্কণ করিয়াছেন তৎপাঠে বুঝা যায়--কৈওতপতি 

ভীম কেমন উপযুক্ত, নীতিবিৎ ও খার্মক রাজ! ছিলেন। নিজ রাজার 

প্রতিপক্ষের এইরূপ বর্ণণ৷ কবির পক্ষে গ্রশ্সনীয় কাধ । তিশি একটি 

বস্তুত কুলকদার৷ (২২১২৮) ভীমকে লপক্ষীয় রাজগশের নুঃস্কুক, 
বিপঙ্ষগণের সেনাবিমদ্দক, একযোগে লক্ষ্মী ও সরম্থতীর শিবালস্থল, নশাসণকারা, 

অযাচিত দ।নের দাতা, নিষ্পাপ ও শিবভত্ত বলিয়। বর্ণন। করিক্জাছেন এবং 

বশেষভাবে লিখিয়াছেন যে, ভীমের রাজত্ব-লময়ে তদীয় অনুজীৰিবগ 

অস্থলিত আধকারে আধরোহণ কিয়। সমস্ত ভূভাগকে উজ্জীবিত রাখিতে 

পারয়াছিলেন এবং ভীম স্বয়ং কখনও সমাজান্থতি উদ্জ্ঘন করিতেন না, 

লোভবিষয়ে কৃতোৎস।হ ছিলেন না এবং ধশ্মপথ অবলম্বন করয়।, তিনি এক 

'মহ।শয়” ব্য" [ছলেশ। রামপালের সেন। সহ বুদ্ধ কারয়৷ ভীমের গজঘট! 

যুদ্ধশ্রেত্র হইতে পলাইয়। গেল, অশ্বারোহীরা তাহাকে ত্যাগ করিল ও তাহার 

পদাতিক সৈম্ত বিকম্পিত হইল-_ভীমের বদন পরাভব-ভরে আনত হইয়! পড়িল। 

রণে পরাভূত ভীমের সপ্তাঙ্গোপচিত বরেন্ত্রীর রাজত্ব তৎক্ষণাৎ বিলুণড হইয়। 

গেল_-এমন কি, তদীয় কলত্রগণের পাদরক্ষার স্থানও আর সেখানে গাহল 

না) ভীমের সৈগ্ভের হাহাকার নিনাদে 1দঙমগ্ল মুখরিত হইল। রণে 

পরাজিত ভীম স্বয়ং আতুর অবস্থায় অবসন্নহ্ত্ত হইয়া পড়িলেন। তাহার 

বংশাবসলান আগত দেখিয়া! তদীয় স্বর্গগত স্মুভষ্টের স্বর্গে অত্যত্ত হন্মনান্ধমান 

হইম্াছিলেন-কৰি এরূপ বর্ণনাও করিয়াছেন। এই যুদ্ধে রামপালপক্ষে 

ধাহার। কৃতকাধ্য হইয়াছিলেন, রামপাল তাহাদিগকে নানাপগ্রকার মুল্যবান্ 

রা নিধিত্রব্য বিতরণ করিয়াছিলেন এবং শুভমুহূর্ডে অধিকৃত “জনকতূ' 
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বরেন্দ্রীতে কৃিগ্রতৃতি বার্ত।-বিগ্কার প্রণয়নদ্বারা তিনি প্রজাগণের উতনব 

বিধান করিলেন। 

হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতারণের পর ভীমকে রামপাল নিজ পুত্র বিস্তপালের 
তত্বাবধানে রাখিয়। দ্রিলেন। কিন্তু, ভীম কিছুতেই নিজে মুক্তি লাভ করিতে 

পারিলেন না ।* একটি শ্লোকের (২1৩৭) ব্যাখ্যান্থার| মনে করা যাইতে 

পাবে বে, ভীম সম্ভবতঃ শক্রনিগের বন্ধন এড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা ত্যাগ 
করিম যমের আনন্দ বদ্ধীন করিলেন। তৎপর হরি-নামক তদীয় সুহৃৎ 

অতিশীঘ্র ভীমের পরাজিত] সৈম্তদিগকে একত্রিত .করিয়া রামপালের পাজ- 

মণ্ডল অবরুদ্ধ করিলেন। শক্রভৃূমি বিক্ষুনধ করিতে পারিলেও ভীমের 

পুনর্্মিলিত চতুরঙ্গ মেন। অনায়ক অবস্থায় অবশেষে বিধ্বন্ত হইয়। পাড়ল। 

বিত্পান পিতার দেপরক্ষাকার্ষে] সাহাযাকারী সামস্তগণকে অত্যধিক 

অর্থনানদ্বার! সস্তোধিত. করিয়াছিলেন। কবি রামপালকে ধর্মমবিজয়ী বালয়। 

বর্ন! করিয়া বলিয়াছেন (২1৪৪) যে, তদীয় জগদ্বিজয়িনী শি তাহ 

পুত্র বিস্তপালে৪ সংক্রান্ত হইয়াছিল এবং সেই পুন পৃথিবীতে নিজ প্রভাব 

স্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ ভীম শ্বন্থহৎ হরির পপাক্রমে 

জয়শীল হইলেও, পরে তিনি সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়াছিণেন। রামপালনন্বন 

বিভ্তপাল শব্ররপক্ষীয় সামস্তরাজগণকে স্বপদ হইতে উৎপাটিত কিয়া স্বপক্ষে 

আকৃষ্ট করিয়। লইয়াছিলেশ। অনস্তর বিত্বপাল ভীমকে বধ)ভূমিতে লইয়। 

গেলেন। ভীমের ছুর্ভাগা এই যে, তাহার নয়নসমক্ষে তদীয় অনেক শ্বজনাদগকে 

শিরশ্ছেদরূপ হত্যা কর। হইয়াছিল। শেষে রামপাল স্বহস্তে নিহতকুটুম্ব ভীমের 

বধ সাধন করিলেন। 

রামপালের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র গৌড়াধিপ মদনপাল দেবের (আঃ ১১৪ *-১১৫৫ 
বৃষ্টাব ) লমসাময়িক কবি সন্ধাকর রাজ৷ রামপালকে রঘুপতি রাজ! রামচন্দ্রের 

লদৃশ মনে করিয়। যে গ্লিষ্টকাধা রচনা করিয়! তাহাতে টৈবর্তনারক ভামকে 
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রাবণের সহিত ও “জনক-ভূ” (জনকনন্দিনী ) সীতাকে পালরাজগণের 'জনক-তূ” 

ব৷ জন্মভূমি বরেন্ত্রীর লহিত তুলিত করিঘ।ছেন, দেই চিত্রাঙ্কণের মূল 
উপাদান অন্বেষণ করিয়। আমরা পঠকবর্গকে রামপ।লের অপর পুত্র গ্াজ। 
কুমারপ।লের প্রধান সচিব বৈগ্দেখের কমৌলিতে ( বাণারস ) প্রাপ্ত তামশালন- 

পপির চতুর্থ শ্লোকটির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহি। মেই 

শানে উক্ত রাজপ্রশস্তির রচয়িত। ছিলেন বরেন্দ্রী*খ্যা তনাম। রাজকবি দ্বিজবর 

শ্রীমনোরথ | মনে হয়--সন্ধ্যাকরনন্দী মনোরপের লেই প্রশত্তি হইতেই 

নিজ অলৌকিক কাবোর কথ|বন্ত্রর আভাল নংগ্রহ করিম্নাছিলেন। বৈদ্যদেবের 
তাঅশাসনে লেই শ্লোকটি এইবপ £-- 

“তস্যের্জব্বলপৌরুষন্ত নৃপতেঃ ট্রীরামপালোহভবত 
পুত্র; পালকুলান্ধিশীতকি রণ: সাআ্জাজ্যখিখ্যাতিভাক | 

তেনে যেন জগভ্রয়ে জনকভু-লাভাদ্ যথাবদ যশঃ 

ক্ষোণীনাযক-ভীমবাবণবধাদ্ যুদ্ধার্ণবোলংঘনা” ॥ 
প্রচীন বরেন্দ্র-অন্থলন্ধ।ন-স্মিতিপ কর্ণধার পুজনীয় স্বগান্ম অক্ষয়কুমার 

মৈত্রেয় মহাশয় 'গৌডলেখমাল।য়”় এই শোকটির যে অনুবাদ প্রকাশ কাঁরয়া- 

ছিলেন, শ্রদ্ধায় তাহাকে ম্মরণ করিয়। আমি এখানে দেই অনুবাদই উল্লেখ 
করিতেছি, ষথা-_“সেই প্রবলপরাক্রমশালী ন্রপাপণের রামপাল-ন।মক [ এক] 

পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিশি পাপকুল-সমুদ্রোখিত [ শাতকি৫ণ ] 

চন্দ্র [রূপে প্রতিভাত ]. এবং সামাজ্া- লাভে ] খ্যাতিভাজন হইয়াছিলেন। 

রামচন্দ্র যেমন অর্ণব লঙ্ঘন করিয়া, পবণবধাস্ত্ে জনকনন্দিন। লাভ করিয়।- 

ছিলেন; গ্ামপলছেবও [ যথাবৎ] সেইৰপ ুদ্ধার্ণব লমুত্ীর্ণ হইয়া, ভীমনামক 

শেশশীশায়কের বধ সাধন করিয়া, জনকভূমি, | বরেক্দ্রী লাভে, ত্রিক্গগতে 

[ শ্রীরামচন্দ্রের স্তায় ] আত্মষশঃ বিস্তৃত করিয়াছিলেন” । সন্কা।করের শ্রিষ্টকাব্য 

বাহার পাঠ করিবেন, তীহারা কবি মনোরথের “জনকভু-ল|ভাংস, 



্ভীমরাবণবধাং* ও *যুদ্ধার্ঁবোলংঘনাৎ*--এই পদত্রয়ের প্রয়োগ দেখিয়। 
এগুলিকে লন্ধাকরবণিত ভীমবধান্তে রামপালের 'জনকভূ” বরেন্ত্রী লাভের মূল 

সুত্র বলিতে বেশী দ্বিধা বোধ করিযেন--এমন মলে হয় না। 

সে ষাহ।! হউক, এখন আমর! রামচরিতের অবশিষ্টাংশে বণিত বিষয়ের 

অ।লোচনায় প্রবৃত্ত হইতোছ। বহুকাল পরে রামপল নিজের জয়ল্ধ ইষ্টতম 

জন্মভূষ বরেন্দ্রী পুনরায় অধিকার করিয়। তাহাতে রজা-শাসনের নবাবস্থ। 
করলেন। বরেন্দ্রী এতদিন 'ন্ুরকরপীড়িতা” অর্থাৎ কৈবগুনায়কদের 

শালনকালে অত্যাধক কর বা ভাগধেক্গ্রহণে উৎপীড়িত ছিল। রামপাল এখন 

মুদছকপ-গ্রহণের ব্যবস্থ। করাতে প্রজার! কর্ষণত্থারা৷ দেশকে উপচিতশন্ত কপিতে 

পারিয়াছিল। কাজেই শক্রকতৃক মারণ ও দহনজনিত শোক আর বরেন্ত্রীতে 

এখন থাকিল ন| (৩।২৭)। এই প্রসঙ্গে সন্ধযাকরনন্দী বরেক্দ্রীর যে একটি উৎকৃষ্ট 

বর্ণন৷ লিপিবদ্ধ কারয়াছেন, তাহা হইতে লেখাণকার ফল, পুষ্প, বৃক্ষগ।|জ, 

আরাম, উপবন, পণ্ড, পক্ষা। নদী, পুষ্গরিণী, নগণ, পুর, ব্রঙ্ষণয ধর্মী দেব-দেব। 
ও বৌদ্ধ দেব-দেখা-প্রতাত-সন্বন্ধে তাৎকালিক অনেক তথ্যপুর্ণ খিষয় অবগত 

হওয়া! যায়। কবি বপিঘ।ছেন ষে, বরেন্ত্রী এক|দকে গঙ্গানদা ও অপর [দকে 

করতোয়ানদীর পুণ্য প্রবাহদ্বার। গ্রতিবন্ধ ছিল এবং ইহ।তে প্রসিদ্ধ অপুনভব-শাম ক 

মহাতীর্থ (করতোয়! নদীর মহাজলাবতার বিশেষে নাম),বিস্তমাশ ছিল (৩ ১০)। 

এই দেশ হইতে বলভী ও কালান!মী নদীদ্বয উৎপত্তি লাভ করিঘাছে। খধিকল্প 

বেদাবৎ বহু ব্রাঙ্মণকুলের উদ্ভবতুমি ('ব্রহ্মকুলোভ্ভবা” ৩৯) ছিল এই বরেশ্্রী। 

সেখানে অবস্থিত স্বন্ব-নগর অত্যন্ত সমুদ্ধ ছিল এবং শোণিতপুর ( গ্রাচান 

কোীবর্ষ ও আধুনিক বাণগড়) দেববহুল স্থান ছিণ। লেখানে জগন্দল-মহাবিহার 

এবং লোকেশ-নামক (লোকনাথ) বোধিসত্ব ও মহৃত্বারা*নামী দেবী ( অথবা, 

মৃহাম্ঞ।ধ/ক্ষগণ ও তারামুভিলমূহ) বর্তমান থাকায়, বরেন্ত্রীমণলের মাহা তমা 

অধিকতর কীন্তিত হইত (৩1৭)। ব্রহ্গ॥ বিষু ও মহেশ্বর,। আদিত্য, স্বন্দ 
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(ক ছকেয়) ও বিনাযক (গণেশ)--এই সব দেবঠাদিগের জন্ট বরেন্দ্রীতে অনেক 

গ্রাংশু গ্রাসাদ স্থ(পিত হইয়াছিল। গ্রীহেত্বীশ্বর, চণ্ডেশ্বর ও ক্ষেমেশ্বর (৩২) 
এই তিনটি শব্দতারা কবি শ্রষ খেলার মধ্য (দয়! কোন তিনটি সামস্তরাজাপ নাম 

নিদ্দেণ করিয়াছেন কি শা, তাই বণা কঠিন। বরেন্্রীতে ফলপুম্পবৃক্ষা দশো ভিত 

একটি নন্দমনকাননব চন্তারাম্দায়ী আরামের (উপবন বা বঝাগাশবাড়ীর ) 

ব্ণমাও কবি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্লেখানে শানাবিদ কন্দ, ণকুচ, এফল, 

শখলী, শাগরঙ্গ, প্রিয়াল এত বৃঙ্ধ ও লত। বিরাজমান ছিল। এই আরামে 

শান।ভাব-সমনিত ব্যান্ত'গণ শমাগত হইত। এই গ্রসঙ্গে বরেক্্রীর বছখিধ ধান্স, 

উত্তম বেনু, গ্রিয়ন্কু, এল) স্ধ! (সহী), অন, পুগ, নারিকেল, মধুক, কেসব, 

কনক ( ধুসর ), কেতক, অরবিন্দ, ইন্দীবর ৪ ইঞ্ুলত।ও উল্লিখিত হস্টয়াছে। 

ববেন্দীব এটির জ ধবণ প্রালাদ্রেণীব শো শাসমূ দ্ধতে কমনীয় ছিণ এবং 

এই উচ্চ প্রাসাপসমূহের উপরিস্থিত কনককপ্শক্চণাপের প্রাপ্তভাবে মেঘরজির 

বস্তাব পরিলক্ষিত হইত বলিয়া সন্ধয/কব বর্ণনা করিয়াছেন । 

রাম্চপ্রিতের একটি ঠোকে (৩৯৩) কৰি বরেন্্ী-সম্বন্ধে এয "চটি গ্লেবমূলক 

বিশেষণ প্রয়োগ কবিয়।ছেন তাহ! হইতে, অলঙ্কাবের শএনী বাদ দিলে, আমর। 

বেশ মূলাবান্ এিহাসিক তথ্য জাণিতে পারি। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, 
বরেছ্” উত্তম শিল্পকলা! সমুহদ্বারা কুন্লদেশের কণ্ঠ দুধ করিতে পরিত) 

ইহ লাটদেশের কন্তি আবিল করিচ| পিতে পারত) ইহ। অঙ্গদেশকে 

স্ববশে অবনত রাখিতে পারিত) ইহ] কণাটদেশের লোল দৃষ্টিভঙ্গী পরাভূত 

পাখিতে সমর্থ হইত ; এবং ইহ] মধ্যদেশের তনুতা বিধান কর্দিতে পারিত । 

উক্তদেগুক্র মধ্যে কুক্তলদেণ ্ভমান বেস্বাই ও নিজামগাজ্যরঅংশ বিশের 

লইয়া গঠিত প.শ৮ম ঘাটপর্য)ন্ত হিভভূত দ।ক্ষিণাত্যর (পশবি,্ষ ছিল এবং 

হাট.দশ যে দক্ষিণগুজরাত দেশ তাহা সকলেরই স্ুবিদ্দত। অঙগদেশ বহুপূর্বব 

হইতেই অঙ্গাধিপ ( রামপ|ল-ম,তুল ) মহ,ণর শ!সপভূত্ত' ছিল এবং ইহা ববেন্দ্রীর 
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গিত্র দেশ ছিল। দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটদেশীয় সেনরাজগণের পূর্বপুকষের! 

রাঢ়াতে আলিয়! নিজ গ্রভাবে ক্রমশঃ বন্ধিষু হইয়। উঠিয়া, পরে পালর1জগণের 

রাজ্য-অধিকারপূর্ধবক গৌড়াধিপ হইতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু, রামপাল 
বরেন্দ্রী উদ্ধার করিয়া কর্ণাটের দৃষ্টিভঙ্গী অধবিত রাখিতে পারিয়াছিগেন। 

মধাদেশে তখন গাহড়বালবংশ্া্ম রাজার৷ কাম্তকুজ হইতে রাজ্যশাসন করিতে- 

ছিলেন, এবং তাহারা মগধ ও গৌড়রাজ্যের দিকে সতৃষঃ দৃষ্টি রাখিতেছিলেন ॥ 
কিন্ত, পীগীপতিগণ গৌড়রাজপক্ষে দ্বাররক্ষকভাবে মগধে অবস্থিত থাকিয়া 

মধ্যদেশকে তানম! বা ক্লশতার অবস্থায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

বরেন্দ্রীর উদ্ধার সাধনের পরে রামপাল সেখানে এক নূতন রাজধ|নী 

প্রতিষ্ঠ। করিলেন। ইহার নাম রাখ! হইল রামাবতী। অমরাবতীর সমান 

এই মৰ রাজধানীতে অনেক পণ্ডিত ও সজ্জনের বাস ছিল; সেখানে সমুনুত 

দেবকুল নির্মিত হইয়াছিল; এবং সেখানে অসাধু ব্যবহার বা বিবাদপণের 
আলাপও শ্রত হইত না। রাজধানীটি যেন দেবগণ ও আচঢ্যজনেব পুরী ছিল৷ 

রামপাল ইহাতে পুর্বপ্রচলিত ভীষণ রাজশাসন উপশমত করিলেন। রামপাল 

এই রাজধানীতেই ভীমের পূর্ব মহৎ হরি-নামক গ্রভুশ্কিসম্পন্ন বাঞ্তিকে 

মহাপরাক্রমলংযুক্ত পদে আরোপিত করিলেন (৩]৩২) | বরেন্দ্রীর নূতন পাজধাশী 

এই রামাবতী সম্ভবতঃ উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলার শিকটবন্তী কোন স্থানে 

অবস্থত ছিল। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির নভোরা “আমৈর”-নামক একটি স্থানে 

প্রাপ্ত বহুংখ্যক এতিহাপিক নির্শন লক্ষা করিযা ইহাকেই প্রাচীন রামাবতা 

নগরী বলিয়৷ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গের অনেক স্থানে শব্ের আছ 

অক্ষর র-যুক্ত থাকিলে, সাধাবণ লোকেরা সেই শৰের র-ভাগ ত্]াগ করিয়। 
তৎসংযুক্ত স্বরবর্ণমাত্র আশ্রয় কাঁরয। ইহার উচ্চাবণ করিয়া থাকে । 'আমৈর, 
নাম হইতে 'রামৈর+ পাওয়! যাইতে পারে এবং এই 'রামৈর' রামাবতীর অপন্ুংশ 
হইতে পারে কিনা__তাহ। বিবেচা। 
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রামাঁবতীর যে কাঞ্চনমন্্ প্রাসাদে রামপাল ও হরি মিলিত হইয়। বহুকা ল- 
পর্যাপ্ত শোভাম্বিত ছিলেন--সন্ধ্যাকরনন্দী সেই গ্রানাদের একটি উজ্জল বর্ণনা 
প্রদান করিয়। বলিয়াছেন যে, ইহাতে বহুমুল/ মণিমুক্ত।-হীরকার্দিথচিত 
আভরণ, সুবর্ণঘটিত উপকরণপামগ্রী, অতীব ঘিচিত্র প্রক্ষ বস্ত্র, চন্দন-কুস্কুম- 
কপুর্প্রহৃতি গন্ধদ্রব্য, চতুবিবধ আতোগ্ ব! বাগ্থসমূহের গম্ভীর ও মধুর 

ধ্বনি, বারবনিত।দির নৃত্যগীত, গোমহিযাদি পশুনংঘ ও অন্তান্ত দ্রব্যনিচয় 
বছ্থমাণ ছিপ। 

লপ্ধরাজোর প্রশমণান্তে রামপালকর্তৃক পর্বতোপরি শিবালয় প্রতিষ্ঠার 
উল্লেখ রামচরিতে পাওয়া যান্র (৩1৪১)। তিনি সাগরতুল্য বিশাপ জলাশয়- 

প্রাতচ্ঠ।প্ূপ পূণ্তকন্মন প্রথতিত করিয়াছিলেন (৩৪২))। তৎপর পালসভ্রজেএ 

পুনঃ প্রতিদ্তাক্ষে তিনি ক্রমশঃ শিকটখন্টী অশেক দেশ জম করিতে উঠত 

হইলেন। 

[নি নাক বা শাগব'শোস্তব একটি গৃপতিবিশেষকে পরাভূত করিয। নাগপুর 
রাছধানী লহ ধরাকে ল্দুভারযুও্, করিয়ছলেন | কিন্তু, এই শাগবংশের কোন 
এঁতিহালিক পরিচয় এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই 

তাৎকাপিক বঙ্গের ৭ জধাশী বিরুমপুর হইতে বস্মবংশীয় যে নরপতিরা 

বাঙ্গাপার পূর্বাঞ্চলে তখন রাজত্ব কারতেছিলেন, তন্মধ্যে একটি শরপতি (সম্ভবতঃ 

ভে।জবন্ম। ব! হরিবশ্মা) নিজের পরিত্রাণজন্ত নিজের রথ ও শ্রেষ্ঠ গজঘট। 
রামপালকে উপাহার দিয়া গৌঙাধিপকে আরাধিত ব জীণিত করিয়াছিলেন 

(৩৪৪ )| পূর্ববঙ্গকে নিজ সার্বভৌমত্বের ভিতর আনিতে রামপ।লকে 
সম্ভবতঃ বর্মবংশায় রাজার সহিত কোন যুদ্ধ করিতে হয় নাই। 

রামপাল ( সম্ভবতঃ গাঙ্গবংশীয়) কোন পরাজিত উতৎকাল-রাজকে স্বরাজো 

পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, দক্ষিণদিগন্থ কলিঙ্গরাজগণেব আক্রমণভীতি দুগ 

কবিষ্কা উৎকল প্রদেশকে রক্ষা কবিয়াছিলেন (৩1৪৬)। 



৬ 

তিনি কোন অর্পতি নরপতিকে সঠায়ক মিত্রকূপ লাভ করিয়!, তাহার 

সাহাযো কামকপ দেশ লয় কবিয়াছিলেন এবং পরে সেই মিত্র সেখান হইতে 

প্রত্যাগত হইলে, রামপাল তাহাকে সবিশেষ সন প্রদর্শন করিয়াছিলেন 

( ৩1৪৭ )। 

উপরি বণিত এঁতহা'সক তথাসমূহ হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় ০, 
গৌডাধিপ রামপাল ববেন্দ্রীতেষ্প।লরাজগণের আধিপত্য পু প্রতিঠিত কবিয়' 

ক্রমশঠ ( পূর্ববঙ্গ ও রাঢ| সহ) লমস্ত বাঙ্গালা, (অগ্গদেশ নহ) মগধ, ডা ডধ্যা 

ও কামণপ পর্য্যন্ত স্বাধিকার খিল্তুত কবিয়াহিলেন। 

স্বরাজেতর নান।স্ানে বিষয় ( জেলা) শনিবেশেব পর ব্ু/মপাগ কান্ত সহ 

রামাবতী নগরীতেই ম্থখে বাপ করিতে লাগিক্নে; কিন্ত পাঁজকাধের হাব 

তিনি নিজ পুত্র বাজাপালের হস্তে সমর্পণ করিলেন । [পিতার আজ্ঞা পষ্য়' 

রাজাপাল, অনতিকালপুর্বেব যে জন্মভ“ম বরে] £বণ্তরা (দবোর (১২) 

অধিকরদুপ্ত ছিল, তাহার বিষঘ ব জেলানমুহে গণ সণস্থ(পিত কারি.লন। 

সেখমে তখন লোকন্থিতি সুরক্ষিত হইতে লাগিল এবং দেশ সর্বশকারে 

স্লমুদধ হইতে লাগিল। ঝাজ্যপালণের দমনকাধে প্রজাবর্গ কোন ভয় অনুভব 

করিত শা এবং রাজোর কোন স্থানে কোন বিপাপোক্তি৪ এও হইত না। এমন 

কি, তাহার শাসনমহিম! যুদ্ধবর্জিত কামধপ দেশপর্যযগ্ত [বিস্তৃত হইয়াছিল। 

শেষ বসে গৌডাধিপ পুর রাজাপালকে তদীদ অনুজ (কুমারপাপ ) সহ নিজৰ 

বিশিই রক্ষাপ্প অধীন বাখিলেন (৭ ৩)। শন্'গশকে নিচিত করিয়া রাজাপ লও 

পিতাকে সতত আনন্দিত রাখতেছিলেন। 

দৈবছুর্বিপাকবশতঃ রামপালের প্রিমনুহৃৎ মাতুল মহণ অ'দ্রন্ুতপুর নামক 

স্থানে সর্বপ্রকার ক্লেশের উপশমের উপায় বিধ্বস্ত দেখিয়া, গঙ্গানদীতে তন্ততা গ 

করিলেন (91৮)। তীহার এই ক্লেশ শাগীরিক বা অন্তবিধ ছিল, তাহ ঠিক 

বলা যদ না। মহণের এই আকশ্মিক মৃত্যুর লংব।দ শ্রবণ করিয়। পালনরপাল 
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রামপাল বান্ধবগণকে ডাকাইয়! তাহাদিগকে অর্থ বিতরণ করিলেন এবং 

মালের মৃত্যুজনিত ভ্বঃখ সহিতে না পারিয়া মরণে কৃতনংকল্ন হইয়া", 

মুদগিরিতে ( মুঙ্গিরে ) প্রজাবর্গের শোক রোদনধ্বলিমধো গলা নদীতে প্রবেশ 
করিয়া নিঙ্গে৪ তন্রত্যাগ করিলেন (৪1৯-১০) রামচরিতে বণিত রাজ। 

রামপালের এই আত্মবিজ্ঞনের বিবরণ খুব সত্য ঘটন। ) কারণ, আমরা! 

সংস্মতভাষ|য় রচিত 'শেখ-শুভোদঘা” গ্রন্তেরর একটি শ্লোকান্ধে তাহার গল্গ'জল- 

ম.্য মৃ্র্যর কথা স্পষ্টতঃ উল্লিখিত পাইতেছি। ষথা__ 

“্জাহবাং জলমধ্যতস্নশনৈর্পাত্া। পদং চক্রিণো 

হ পালন্বষামীলিম গুনমণি শ্রীবামপালো মুত১৮ | 

"তায় । পাপবংশের শিরোভূবণমণিসদশ আরামপ!ল অনশনত্রত ধরণ 

করিয়া, চকধারী (বিধুঃর) চিন্তা করিতে করিতে, জাতবীততে জলমধ্যে মুহা 

বরণ করিয়া লইলেন”। প্রিয় সৃহৃৎ মাতুলের মরণ সা পারিতে না পরিয়া 

মপাল গ্গাতেই দেহরক্ষ কগিলেন। 

বামপ লের মৃত্াার পরে *ক্রপ্রহর্ষখণ্ডনকারা তয় অপর পুন কুমারপাল 

কছুকাল (আঃ ১১২০-১১২৫ থৃষ্টা।ব ) গৌঙরাজ্য ভোগ করিয়া দেহতাগান্তে 

হ্বশারোহণ করয়াছিলেন (৪1১১ )। সম্ভবত, রামপালের জ্ো্ট পুত্র রাজ্যপ'ল 

পিতার জীব*শায়ই সৃত্ঠুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। কমৌনির প্রাচীন 
তামুশাসন হইতে জানা গিয়াছে বে, কুমারপালের বাজত্বনময়ে অন্থপ্তববঙ্গে 

( দ/ক্ষশবক্ষে ) ৪ বমকপে বিদ্রোহ দেখা পিয়াছিল। কিন্তু, কুমারপালের 

£চিগাম্ুৰপ' প্রধান সচিব খৈছ্াদেবেব রণকৌশলে ও মন্ত্রণাবলে সেই দুই স্থ'নেই 

প।লপাজের জয় হইয়াছল। দক্ষিণবঙ্গে তাহার বিজয় সম্পাদিত হইয়াছিল 

নৌুদ্ধ দ্বা। এব" বৈদুদেব স্বয়ং গভূর 'আজ্ঞ। শিরোধাধ্য করিয্া অভিযানে 

শিগিত হইয়। পুর্বদিকৃপ্থত কামরূপমণওলর তিম্গ্দেব-নামক বাজাকে যুদ্ধে 
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পরাভূত করিলে পর তিনিই (বৈষ্দেবই ) গৌডাধিপ কুমারপালকর্তুক তৎস্থানের 
নরপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 

কুমারপালের মৃত্যুর পরে তদীয় শিশু পুত্র (তৃতীয়) গোপাল ( আঃ ১১২৪ 

--১১৪০ খুষ্টাব্ব ) সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু, রামচারত হইতে 

আভাসে এই অনুমিত হয়.ষে, তিনি শক্রহননকারী উপায় অবলম্বন করিলে 

পর, তাহার অকালযৃত্রা উপস্থিত হইয়াছিল। কাব্যের বর্ণশ! হইতে 

প্রতীয়মান হয় যে, গোপাল সম্ভবতঃ কোন ব্যাল হস্তী কিংব। নব্রপতিঘার! 

হত হুইয়াছিলেন; অথবা, সর্পাঘাতে তাহাব মৃত্যু ঘটিয়াছিল। 
তৃত্বীষ্ম গোপালের মৃত্যুর পরে রামপালের লব্বকনিঠ্ঠ পুত মদনপালদেব (আ' 

১১৪০--১১৫৫ থুষ্টাৰ ) গৌড়ের সিংহাসনে আক হইলেন । মনহলি-ত।আঅশাসন 
হইতে জানা যায় যে, মদনপাল রামপ।লের মহিষাঁ মদনদেবীর গডজাত পুর 
ছিলেন এবং গোপালদেবের “অচরম-তাত” অর্থাৎ সব্বকনিভ্ভ খুল্পতাত ছিপেশ। 

সন্ধ)াকরণন্দী মদনপালকে- এনিখিপনুপলক্ষণধরঃ? ও 'বিধুত-জগদন্ধকার' বাল্য 

বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, মদনপাল পিতা রামপাণের তিরোভাবজানন 

প্রজাছুখশসু দূর করিয়া সমুদ্রপরিবেষ্টিত ভূভাগের আরঁধপতি হইয়।ছিলেশ 

( ৪।১৩-১৫ )। ম্ততৎপর কবি একটি কুলকদ্াসা (51১৬--২১) মদশপালের 

রাজ্াযাভিযষেক চমৎকারভাবে বর্ণন। করিযম়্াছেল। গৌডাধিপের সঙ্গে সঙ্গে 

তদীয় বান্ধব "ম্থবর্ণ-জাত” অর্থাৎ স্বর্ণনামক অঙ্গাধিপের পুত্র মণ্ডণাঘি৭ 

চন্দ্রদেবও প্রশংসিত হইয়াছেশ। এই সুবর্ণ ছিলেন র্লামপালের মাতুল মহণের 

ছিতীয় পুত্র, কাজেই চন্দ্রদেব ছিলেন মহণের পৌর ৷ এই চন্দ্রদদেবও ষে 'অঙ্গেশ, 

( অঙদেশের রাজ ) ছিলেন কবি সন্ধযাকর একটি শ্রোকে (৪1২১) ইহ] স্পষ্টভাবে 

স্থচিত করিয়াছেন। এই চন্দ্রদেব যে গাহডবালবংশেব কোন নরপতি নহেন__ 

তাহা এই লেখক অন্তর (10010 [71186071081 ০৪:৮৪:1০, ৬০] ঘ- |) 

36 11.) যুক্তি প্রদশন-পূর্ববক প্রতিপন্ন করিয়া তাহাকে অঙ্গাধিপ স্বর্ণের 
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পুল্প বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। এই মতটি বর্তমান এঁতিহালিকগণ গ্রহণ 

করিয়াছেন | বামপাল-ঘাতুপ অঙ্গাধিপ মহণ ও তাহার পুত্রদ্বয় ও ভ্রাতুম্পুত্র, 

র।মপালকে বরেন্দ্রীর উদ্ধারকাধ্যে লহায়ত। গ্রদ/ন করিয়া গৌডরাজ্োর 

পুনর্ধার স্থির-গ্রতিষ্ঠায় গৌড়।ধিপের প্রধাণ অবলম্বন ছিলেন এবং নেই 

বংশেরই মহণ-পৌত্র চন্দ্রদেবও মদনপালকে স্বকীয় বাজ্যলক্মী অন্দর রাখিতে 

সহায়ত। করিয়াছিলেন। সাম-গুণ অবলম্বন করিয়। এখন মদদনপাল সমুদ্র- 
সমুতপন্ন পালবংশীক্ন সস্তানদিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টমান হইলেন (৪1২২ )। 

কিন্ত, মদনপাল গৌডরাষ্ট্রের চতুদ্দিকে ও ইহার অভ্যন্তবে নানারূপ শক্রর 

আক্রমণ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ইতিহাসপাঠে জান! য।য় ষে. ম্দনপ।লের 

রাজত্বসময়ে দক্ষিণ দিক হইতে অনন্তবন্ম-নামক চোড়গঞ্গ ও দাক্ষিণাতে)র 

চাপক্যরাজগণ পশ্চিমবঙ্জের দিকে আক্রমণ চালান ও আরও পশ্চিমে মগধ 

আক্রমণ করেন গাহুড়বাল্বাঙ্জগণ। এই ম্থযোগে রাঢদেশের সেনবংশীয়েরাও 

ক্রমশঃ শক্ষিপ্রাবল্যে গৌডের নিংহাসনের দিকে আরুইট হইতে থাকেন। 

সেন-রাজ বিজরুসেশ যে, একটি গৌডেন্দ্রকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন বলিয়। 

ামর| তাহার দেবপাডা-প্রশল্তিতে (২শ শ্লেকে) উল্লিখিত পাই, তিনি 

খুব সম্ভবতঃ গৌডাধিপ মদনপালই ছিলেন। মদনপাল এই সব বিপদের 

সময়ে, কোন এক শর রাজাব সহিত সংযুক্ত হইয়াছিলেন (৪1২৩) 

রামচরিত তাহ! সুচন। করিয়াছে । তিনি মিত্ররাজগণের ধর্ষণকারী শত্রুর 

অগ্রযোদ্ধ বর্ণে কালিন্দী শদীপর্যান্ত বিতাড়িত করিয়াছিলেন (৪1২৭) 

সম্ভবতঃ এই কালিন্দী বরেক্দ্ীর পশ্চিম ভাগে অবস্থিত কোন নদী বিশেবের 

নাম [ছল। জন্ধযাকর নিজের আশ্রক্নদাতা গৌড়াধিণ মদনপালের বহু 

সদগুণের পরিচয় তদীয় রামচবিতে প্রদান কবিয়াছেন। 

একটি শোকে (৪1২৯) মদদনপালকে অতীব দানশীল ও বিপক্ষবল- 

বিধ্বংসী বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে । গৌডাধিপ ষে জাতিনিব্বিশেষে 



স্ 

সমানভাবে সকল প্রজার শ্রিকট হইতে করা'দ সম্হাহ করিতেন এবং 

তিশি যে মন্ত্রী ও চারবগের দষ্টিতে স্বম্ং যেন সহস্সাঙ্গ হইয্রা সব্বত্র গ্রনীতি 

গ্রস[পিত করিযা ইঞ্দ্র-পদ উপতোগ করিতেছিলেন_কবি তাহা বর্ণনা করিয়া" 

ছেন। মদনপাল যে ক্থখশই অরাতিকধিবপাতণে পক্ষপাতী ছিলেন ন 

৪ ধম্মর!জ ষম বা যুধিঠিরের মত প্রজ।দিগেব গতি “সমবন্তী” বা পঙ্গপাতশ্ন্য 

ববহারে প্রবৃত্ত থাকিতেন, গন্ধযণাকর তাহ! শ্রেষন্বার। সুন্দর ভাবে [লিপিবদ্ধ 

করিয়া রাখিয্াছেন কবি সাধুচরিব গোড়া ধপ মদনপ।লের গখ কামন! 
করিয়া! (81৩২) বলিম্বাছেশ যে তদীয় রাজত্বলময়ে গৌডরাষ্ট্রে কাব চক্রব ী- 
দিগের উদ্ভব (“কবিচক্রবর্ডদবডঃ* ) সম্াবিত ছিলি (81৩) । তীহার 'নঙ্ষেতু 

মত উচ্চশ্রেণ'র কবি এই গাজার আশ্রয় ও অনুগ্রহ পাইতেন, সন্ধা।কর এই স্থানে 

সে কথ।রও যেন ইল্লিতে সুচনা কবিয়াছেন। কবি আরও জানাইয়াচেশ 

(৪1৩৭ ) যে, মদশপাপ ধু আরগশকে পরাজিত ৭ ইতস্ততঃ সঞ্চালন দ্বার চঞ্চ5 

করয়। উঠাইয়াছিলেন। সেনবংশাঘ্গণই কি এই শন ছিলেন ৩ 5" বিবেচনার 

বিষয় বটে । কবি ইহ| বলিনে ক্রটি করেন নাই যে, গৌডাধিপ ম্দনগা 

মাববতোৌম রাজাদিগেরন দ্বান্ধাপরি থাকিয়া |বরাজমান ছিলেন (৮ ৩) 

তিন বহু অর্থবায় ও রে।টিক। (খাগ্)-প্রদাশদ্বারা মহ 5 সেন। পক্ষা করিতেন 

তাহার গজবাহ্িশীও ছিপ। তিনি সকল গ্রজাবই আজীব বা ব্পীবিখার বিধান 

করিতেন | অত সংক্ষেপে কবি শিখিয়াছেন (৪18২) যে, পুক্ষোঞগুম রামপালের 

পুত্র মদশপাপও পুকষোত্রম খা অষ্ট পুবষ ছিলেন। 

বঝিলতজনেখ আনন্দবদ্ধনকাগী লাল! মদণপালের জয়গান কবিয়। 

সন্ধ্যাঞ্কবনন্দী একটি শ্রেকে (৪18৭ ) কচন] কমিয়াছেন যে, গৌভাধিপ মদন্পাল 
গোবছননামক কোন ধরিত্রীভূৎ বা! রাজাকে স্টৎক্ষিপ্ব করিয়াছিলেন এবং 

কলিঙগদেশীয় নাগব'শের কোন নরপতিকে তিনি সমূলে বিনাশ করিয়াছিলেন, 

কিংবা, তাহাকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ গোবন বাঙ্গালা- 
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দেশের কোন তৃবিভাগে নিজে স্বাধীনতা অবল্বন করিয়। বনিয়াছিলেন 

কলিল্দেশের নরপতিটি কে ছিলেন তাহা বলা কঠিশ। কবি লন্ধাকরনন্দী 

দিজের আশ্রয্বমাতা গৌভাধিপ মদনপালের রাজোর দীর্ঘজীবন কামনা 

করিয়া কাধোর উপসংতর করিয়াছেন (৪18৮ 

সর্বশেষে কবি যে 'কবিপ্রশন্তিতনাম দিয়া বিংশতিষ্নে(কময় একটি নিবন্কদ্ব।রা 

নিজের পরিচয় দিয়! স্বকব্যের গুণাবণী কাত্তন করিয়াছেন, তাহা আমরা 

পূর্বেই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছি । ইতি__- 

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক 





ও রান্নায় লঙ্ম2 লল।। 

| প্রথম পরিচ্ছেদ ] 

্রীঃ শ্রযৃতি যস্ত ক্ঠং কৃষ্ণং তং ৰিভ্রতং ভূজেনাগম । 
দধতং কং দামজটালম্বং শশিখগুমণ্ডনং বন্ধে ॥১॥ 

ভন্থয়--(ক) যন্ত কুষ্চং কণং শ্রী: শ্রয়তি, ভূজে নাগং বিভ্রতং, 
জটালম্বং কং দাম দধতং, শশিবগু-মওনং ৩ বন্দে । 

(খ) ষন্ত কঞ্টং গঃ শ্রমতি, ভুজেন অগংৰভ্রতং, দামজট|লম্বং কং 

দধতং, বংশ শখও্ড মগ্ডনং ৬ং কৃষ্ণং বন্দে। 

শব্বার্থ_্রী--(১)-শোভ1, (২) লঙ্দী। কৃষ্ণ-_-(১) কালবর্ণ, 

(২) বাম্বদেখ। ক--(১২) মস্তক | অগ--.২) পর্বত । 

অন্ুব্-_-(ক) শোভা ঝহার কাল বঠিকে আশ্রয় করে, যিনি হস্তে 

(শেষ) শাগক্ে বহন কদগেন, [যশ জট। হহতে লন্বমান। শিবেমালা ধারণ 

করেন), এবং [যশি চন্দ্রক্লাকে শিরোমগডনরূপে বাবহার করেন, সেই (শিবকে ) 

আম নমস্কার কারতোছ। 

(খ) লক্ষী যাহাপ কথকে অবলম্বন করেন, যিনি হস্ত দ্বারা ( গোবদ্ধনাখ্য ) 

পর্বত উত্তে'লশ করিয়াছিলেন, ধিনি রজ্জু্বার। নিম্মিত জটাযুস্ত মস্তক ধারণ 
করিয়াছিলেন, এবং যি'ন বংশ ( বাসবেধু ) ও মযুরপিচ্ছ অলঙ্কাররূণে ব্যবহার 

করিয়াছিজেশ, সেই ( বানুদেব) কৃষ্ণকে আমি শমস্কার করিতেছি। 
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কংসহরঃ কম্বলিদমনপাদঃ সহিমাবিভূ রচয়তাদ্ধঃ। 

যেন প্রাক সুরসেন। বিষমাশুগদাহতোপকৃতা। ॥২॥ 

অন্বয়--(ক) যেন বিষমাশুগ-দাহতঃ সুরসেন। প্রাক অপরৃতা, কম্বলি- 

দমন-প।দং স-হিমাবি-ভূং সঃ হরঃ বং কং রচয়তাৎ। 

(খ) যেন বিষম! গ্রাকমুর-সেন! গদাহতা ( সতী) আশু উপকুতা, সঃ ছি 

ৰলি-গমন-পাদঃ মা-বিভূঃ কংস-হরঃ বঃ কং রচয়তাৎ। 

শব্বার্থ-বিবমাপ্ডগ-(১) বিষম( পঞ্চ)-বাণ কামদেণ। কম্বলা--(১) 

বলীবদি। অবি--(0১) পব্বত। প্রাকৃন্নর-_-(২) পূর্ধ্দের, "অন্তর । মা- 

বিভূ_-(২) লক্মীপতি। 

অনুবাদ--( ক) যে হর পঞ্চবাণ কা1মদেবকে দগ্ধ করিম! প্রথমতঃ দেব- 

সেনার অপকার (পরে উপকারই ) করিয়াছিলেন, স্ববাহন বলীবদ্ধকে যিনি 

চরণঘ্ব।র! দমত বাখিম়্াছিলেন এবং ধিনি হিমালয় পব্বতের নন্দিনী পার্বতীদ্বার। 

সংযুক্ত থ।কিতেন, সেই হর তোমাদিগের সখ বিধান ককুন। 

(খ) যে কৃষ্ণ ত্রুর অন্থরসেনাকে গদাদারা আহত কিয়া শাপ্রই ইহার 

উপকার সাধন করিয়াছিলেন (যেহেতু, হরিহত দেত্যগণ পর৷ গতি প্রাপ্ন 

হয়) এবং পাদ[(ভ্রয়ের) ক্রমণতার। বিন (অস্থররাজ | খঙলিকে দমিত 

করিয়াছিলেন, লক্মীপতি কংলবিঘাতা (সেই বান্থদেব) তে।মাদিগের মুখ 

বিধান করুন। 

শ্রিয়মুন্মুত্রিতলক্ষ্মী কঃ কমলানামিন: স বস্তনুতাম্। 

কৃ্বালোকাহরণং মহাক্ষয়ে যং বিধুবিশতি ॥৩। 
অন্বয়--(ক) মহাক্ষমে আলোকাহরণং কৃত্ব। বিধুঃ যং বিশতি, কমলানাং 

উন্মুদ্রিত-লক্্রীকঃ লঃ ইনঃ বং শ্রিয়ং তন্ুতাম্। 

(খ) মহ।ক্ষয়ে লোকাহরণং কৃত্ব। বিধুঃ যং বিশতি, লঃ উন্মুজ্িত- 

লক্ষমীকং কমলানাং ইনঃ বং শ্রিক্বং তম্থুত|ম্। 



প্রথম পরিচ্ছেদ ৩ 

শব্বর্থ_মহ।ক্ষয়--(১) তাধিক ( কল|-) ক্ষীপতা, (২) মহাগ্রল্ম। 
বিধু--(১) চন্দ (২) (হ্বষীকেশ) বিঝুড। ইন--(১) হূর্যা, (২) প্রভূ? 

কমল--(১) পণন্মণ (২) জল। 

অনুবাদ-__(ক) (ক্রমশ: কলাক্ষমবশতত* অমাবস্ত। দিবসে) ক্ষীণত। 

ঘটিলে, চন্দ্র নিজের আলোক বা ছাতিলমূহ একত্র সংগ্রহ করিম্ন। ষে গ্রহে 

(নুয়ে) প্রবেশ করেন, এবং ঘষে গ্রহ. হর ) কমলসমূহের লশ্মী বা শোভ। 

প্রকাশিত করেন, লেই হৃূর্য্যদেব তোমাদের শ্রী বা সম্পৎ বন্ধিত ককন। 
(খ) মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে, বিষ সমস্ত লোক একত্র সংগ্রহ 

করিয়া যে (পমুদ্রে) (বিআম-শমনার্থ) প্রবেশ করেন এবং যে সমুদ্র 

লঙ্মীদেবীকে (নিজ হইতে তাহার গ্রাইভ।ব ঘটাইয়। ) গ্রাক।শিত করিয়াছিলেন, 

জলপ[ত সেই সমুদ্র তোমাদের সম্পৎ বিস্তৃত করুন। 

তশুকুলদীপো নৃপতিরভূদ্ ধশ্মো ধামবানিবেশ্বী।কুঃ। 

যস্তয।ব্িং তীর্ণা গ্রাঝনৌ রবাজাপি কীত্তিরবদাতা। ॥8| 

অন্বয়_(ক) তৎকুলদীপ: ধামবান্ ধশ্মঃ ইব ইক্ষ।কুঃ ( নাম) নৃপতিঃ অতৃতৎ্, 

বন্ত অগ্র। অবদ।ত। কান্তি: অব্ধিং তীর্ণ। ( নতী ) অবনৌ অপি বরাজ। 

(খ) তৎকুলদীপঃ খামবান্ ধন্মুঃ (নাম) নৃপতি: অভূৎ, ইন্্াকঃ ইব 

ষন্ত গ্রাবশৌঃ, অবর্দ[ত। কীর্তি: অপি, অন্ধিং তার্ণ। ( সতা ) ররাজ। 

শবাএঁ_ধামব|ন_:(১) বিগ্রহধারী,? (২) তেজস্বী বা শ্রতাপধুক্ | 

ইক্ষাকু-৮(৯) তক্নাম। রাজা, (২) কটুতুম্বী (তিক্ত অলাববিশেষ )। গ্রাব- 

নৌ--(১) শিল!নৌকা। 

জন্ুবাদ্--(ক) শরীরধারী ধর্পের হায়, লেই (কুর্ঘ্যা) বংশের দাপস্বরূপ 

ইক্ষাকুনামা এক নরপতি ছিলেন। ধাহার উৎকৃষ্ট শুত্র কীন্তি সমুদ্র পার হইয়। 
সমস্ত অবনিতে বির।জম।ন ছিল। 

(খ) সেই | লমুদ্র-) কুলের প্রদীপস্বরূণ ধর্ম ব৷ ধর্মপ।লনামক এক 



৪ রামচরিত 

গ্রতাপশালা নরপতি ছিলেন) কটুত্ুম্বীর গ্যায় যাহার শিলানৌকা (জলে 

ভ|পিয়া) সাগর পার হইয়া শোভা পাইত এবং বাহার শীত্ত কীত্ডিও লমুক্র 

পার হুইয়। বিরাজম।ন ছিল। 

যেন মহীধরসারেপোবর্বীপালা ম্বয়াবতংসেন। 
লক্ষ্মীপতিনাম্বুদিধেরূহে ভূদাররূপেণ ॥৫॥ 

অন্থয়--(ক) ধর-সারেণ (ঈ-ধর-স!রেণ ব।) উব্বীপাল-অন্থয়-অবতংসেশ 

[অতএব] ভুদার-রূপেণ লক্মীপতিনা! ষেন মহী আ আমুনিধেঃ উহ্ে। 

খে) পালান্য়-অবতংসেন মহীধর-সারেণ [অতএব] ভূদার-রূপেণ লঙ্্ী- 

পতিনা যেন উব্বী উহে। 

শব্দার্থধর _- (১) পর্বত। হী-- (১) লক্ষমী। ভুদার -- (১) 
পৃথীরূপিণী পত্বী, (২) বরাহ। 

অনুবাদ্ধ-(ক) পর্বতসারবিশিষ্ট ( অথবা, লক্ষমীধর বিষ্ণুর সারবি!শষ্ট ), 

রাজবংশাবতংস, পৃথ্থীরূপ! ভার্ধযাসম্ত ও বহু সম্পদের আরধকারী এই (ইন্ককু) 

আসমুদ্র মহী পালন করিতেন। 

(খ) পালবংশের ভূষণস্বরূপ, পর্বতসমানসারবিশিষ্ট (অথবা, আদ 

বরাহের সারবিশ্ষ্ট) পৃথীরূপিণী পড়ীসমন্িত, ও বছ সম্পদে আদঢ্য এই 

(ধর্পাল) আলমুদ্র উব্বী পালন করিয়াছিলেন । 

[দ্রষ্টব্য £--এস্থলে লক্মীপতিশব্ার। বিষুরকে বুঝাইলে শ্লেষোপমাদ্বারা 
বিশেষণশুলির এইরূপ অগ্ত একটি ব্যাখ্যাও সম্তৎপর হয়, যথা-_বরাহরূপে 

বিষ্ণু সমুদ্রগর্ভ হইতে পৃথিবীকে উদ্ধত করিয্লাছিলেশ। সেই বিষু পর্বত- 
সারবিশিষ্ট হইক্স। রামরূপে নুর্ধাযবংশীয় রাজগণের ভূষণস্বরূপ ছিলেশ। "আবার 

সেই বিষ্কই গোবদ্ধনগিরিধারী হইয়। কৃষ্করূপে চক্্রবংশীয় রাজগণের, 

ভূষণস্বরূপ ছিলেন ।] 



পথম পরিচ্ছেদ ৫ 

বংশে তষ্য ৰভূবুর্ভ্তভূবিনস্ত ভূপতয়ঃ | 
কীত্তিম্থর সিন্ধুধবলোল্লড্বিত জলধিক্ষ।লিতব্রিভুবনাঃ ॥৬। 

অন্বয় _-(ক-খ) ভূবনন্ত ভর্ত তন্ত ব*শে কীর্দিম্রসিদ্ু-ধবল-উল্লভ্বিত- 

জলধি-ক্ষাপিত-ত্রিভূবনাঃ ভূপতয়ঃ বভৃবুঃ । 

শব্দার্থ ল্ুরসিন্ধু _ (১) দেবনদী গঙ।। 

অন্ুুবাদ্ধ-.(ক খ) ভূবন-ভরণকারী 'এই রাজার (ইক্ষাকু 9 ধর্মপালের ) 

বংশে অনেক তূপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহারা (ইক্ষাকুর ভগীরথ- 

প্রভৃতি বংশধবের! ) কীতি ও দেবনদী গঙ্গার ভ্তায় শুভ্র ছিলেন, অথব। 

বাহার ধর্থপালের বংশধরেরা দেবনদী গঞ্গাসদৃশী কাত্তিদ্বার! শুত্র ছিলেন, 
বাহার। সাগর পর্যান্ত উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন এবং ধাহার! ত্রিহুবনকে ক্ষালিত 

বা পাপমুক্ত করিয়াছিলেন। 

'য বন্তুধাং গোবভিদ্ং ঈশাহীনমুন্তোলযিতাবঃ | 

দধুবধরয়ন্তঃ স্বরূপচিতদোষমৰি ভরুস্মিদিবম্ ॥৭| 

অন্বয়_(ক-খ) যে ঈশ-মহী'নং উত্তোলঘিতারঃ, (তথ') স্বরূপ-চিতষ্দোষং 

গোত্রভিদং অধরয়ন্ঃ, বন্থধাং দধুঃঃ অিদিবং (6) অনিভকুঃ | 

[মর্থা রে অন্তরূপ অন্বয় হইতে পাবে £--যে ইঈীশ-অহি-ইনং উত্তোলয়িহাবঃ 

বন্ুধাং দধুঃ, ম্বরু-উপচিত-দোষং গোত্রভিদং অধরয়ন্তঃ দ্িদিবং অৰি'ভকঃ)] 

শব্দার্থ__গোত্র_:(১-২) কুল, (৩) পর্বত) ইন-(৩) প্রছু। স্বর 

(৩) কবজ দেষ--(১-২১) পাশ) (2) পোষা হস্ত । 

অন্ুবাদ্ধ--(ক-খ) (ইক্ষাকু ও ধন্মপালে বংশধর) এই ভপতির 

গ্রভুদদিগের (অনু ঙ্গীবী) সচ্জনদিগের উন্নতি বিধান করিয! এবং স্বভাব-বলে. 

সঞ্িত-দে'য কুলঘাতীদিগের অবনতি সাধন কয়! পৃথিবী শ।লন করিতেন, 

এবং ( ষজ্জসম্পাদ নপূর্ববক ) স্বর্গ ৭ পালন করিতেন । 



৬ রামচরিত 

[শবচ্ছলে প্রাপ্ত ব্যাথ্যান্তর ১-- এই ভূপতিগণ সর্পর!জ শেষকে মহেশ্বরের 

(হুষণার্থ) (পাতাল হইতে) উত্তোলিত কয়, স্বম্থং বস্থধা-ভার বহন কবিয়া- 

ছিলেন এবং বজদ্বার| বলোপেত বাহুধাপ্পী ইঞ্্রকে অধরিত করিয়া ন্বর্গ€ 

পালন করিয়াছিলেন । ] 

হরিণোপাসিতধ।মাঁবিগ্রহপালঃ কিলাভবদ্রাজা । 

নতভূভত্পংভ্তিরথে। গোত্রে রত্মাকরো ভমুক্সিন্ ॥০1 

অন্থয়--(ক) বত্বকে অমুম্মিন গোত্রে হরিণ। উপাপিতস্ধাম। বিএরহ-পাঁণঃ 

নত-ভূভৃৎ পংক্তিরথঃ (নম) রাজ! অভবৎ। 

(খ) অথে। রত্বাকরে 'অমুশ্মিন গোত্রে হরিণা উপালি্-ধাম! নত-ভুঁভৎপংভিি 

বিএহপালঃ (নাম) রাজ। অভবৎ। 

শব্দার্থ _হরি--(১) (র|মরগী) বিষুও, ইন্দ্র, (২) সিংহ | বিএহ-(১৯) দেহ, 

ব|যুদ্ধ। পংক্তি--(১) দশ সংখ্যা, (২) রাজ । রাজা--(৩) চন্দ্র। আরবিঞাহ-__ 

(১) অনঙ্গ (কামদেব)। রত্বাকর--(১-২) বত্ব বা! শেষ্ট-( পুক্ষগণেব ) আধাব, 

(2) সমুদ্র । ধাঘ_(১) গ্রহ, (২) প্রভাব । গোত্র_(৩) জলপতি। 

অনুবাদ--(ক) পুক্ষরত্বসমুহের আকর মেই (ইক্ষাকু) বংশে দশরণ- 

ন|ম! রাজ! জন্মাগ্রহণ কবিয়াছিলেন-_যাহার গৃহ রামকপী হরি বা বিষুদছ।র। 

আশ্রিত ছিল, যিনি (রামের) দেহ রক্ষ। কারয়াছিদ্নে, অথবা. ইন্তরত্বার 

পুজিতপ্রভাব হয়৷ ( একসঙ্গে ) নুদ্ধে অবতীর্ণ হইতেন [ অথবা, যিনি বিগত- 

রণোগ্ম ব্যজিদিগকে রঙ্ষ। করিতেন ], এবং বাহার কাছে অন্ত নরপতিতিগণ 

'প্রণত হুইতেন। 

(খ) অন্তর, রাঙরদ্বসমুহের আকর সেই (পাল) বংশে বিগ্রহথপাল 
(তৃতীয় বিগ্রন্থপাল )-নাম। নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন-ধাহার পন/ক্রম 

সিংহের উপালিত ছিল, অর্থ,ৎ যিনি সিংহ হইতেও বলবত্বর ছিলেন এবং 

বহার নিকট আন্তান্ত। রাজসমুহ্ গ্রণত হইতেন। 



গ্রথম পরিচ্ছেদ ৭ 

[ দ্র্টবা 2-রাজশবের “চন্দ্র” অর্থ গ্রহণ করিয়া! শ্লেষোপরমা চিন্তা করলে, 

শ্লোকটির অন্তবপ একটি ব্যাখ্যা হইতে পারে ₹--সেই জলপতি নমৃদ্রে চন্্র উদ্ভূত 
হইয়াছিলেন--ধাহার শরীর হরিণ ব| মুগাঙ্ক দ্বার আশ্রিত আছে, ষিশি অনঙ্গ 

( কামদেবকে ) উজ্জীবিত রাখেন, এবং যাহার রথ পর্বতমালার উচ্চতাকে 

শত বা পরাভৃত করিতে পারে। ] 

সহসাবিতরণজিতক্র £ ক্ষোণীং যৌবনশ্রিয়োদূহে। 
অশ্রান্তদানবারাতিশয়ো যোতৃদ্বৃষানুচরঃ ॥৯॥ 

অন্বয়--(ক) সহসা-বিতরণ-জিত-কণঃ অশ্রান্ত-দানব-অরাতি-শয়ঃ বুষ- 

অন্ুচরং ষ: যৌবন-শ্রিয়। ক্ষোণীং উদূহে। 

(খ) মহম। অবিত-জিত-কর্ণঃ অশ্রান্ত-দান-বার-অতিশমঃ বুষ-অনুচবঃ ষঃ 

যৌবনশ্রিষ! ( সহ ) ক্ষোণাং উদৃহে। 

শব্জার্থ__দানবারাতি--(১) দেব। শয়_-(১) হত্ত। বৃষ--(১) ইন, 
(২) ধর্ম । বার--(৯) সমুচ্চয়। 

অনুবাদ--(ক) যিনি অবিলম্বিত বা সতত গ্রবন্তিত দানঘার। (দ।নবীর) 

কণকে পরাস্ত করিতেন, যাহার ( অন্গরজয়ের ) জন্ত দেবতাদিগের হস্তকে 

( ণপ্রহবণ-ধারণের ) শ্রম গ্রহণ করিতে হইত না, এবং যিনি (যুদ্ধাদিতে) 

ইন্ছ্রের সহচর হইতেন__সেই (দশরথ) যৌব্নলম্পন্বিবলে পুথবা ভরণ 

করিতে ছিলেন। 

(খ) যিনি স্বপরাক্রমে (ডাহলাধিপতি ) কর্ণনমক রাজাকে রণে পরাজিত 

করিয়াও রক্ষা! করিয়াছিলেন, যাহার নাশাপ্রকার (ভূম্যারদি) দান অবিচ্ছিন্ন 

থাকিত, এবং যিনি ধর্শানুগত ছিলেন, সেই (বিগ্রহপাল ) যৌবনশ্রনান্রী 

( কর্ণছুহিতাব ) সহিত পুধিবী পালন করিয়াছিলেন । [ অথবা, ষৌবলশ্রী সহ 

পুর্ধিবীকপিণী দ্বিতীয় পদ্ধীকে স্বীকার করিয়াছলেন। ] 



৮ রামচরিত 

অথ তস্য মহীপালঃ স্বরপালোপি পুকষোত্তমঃ রাম: । 

স্ফুরদৃশ্াশৃঙ্গসম্ত! বিতরূপশ্চারুভাগ্য সম্পন্নঃ ॥১০॥ 
জগদবনৈকধুরীণঃ সাঁময়িকমহোমহানলো ভরতঃ। 
অপি লক্ষণোপি শত্রন্বলন্মমণে। জজ্ঞ্বিবে তনয়াঃ ॥১১)॥ 

অন্বয়-_(ক) অথ মহ*পালঃ স্থরপালঃ অপি পুকষোত্তমঃ স্ফুরৎখশ্রাণৃঙ্গ- 

সম্ভাবিত-বণঃ চাক-ভাগা-সম্পন্ন: রামঃ, জগৎ অবন-একধুবীণঃ স।মায়ক মহে- 

মহানলঃ ভরতঃ, অপি লক্ষণ: অপি শক্রত্ব-লঙ্ষ্ণঃ (ইতি চত্বারঃ ) ত্য তনয্বঃ 

জজ্তিরে। 

(খ) অথ মহীপালঃ, ন্ুরপালঃ, স্বুর-দৃশ্-ণঙ্গ-সম্ভ।বিত-বপঃ চাক*ভাগা- 

সম্পন্নঃ জগৎ-অবন-একধুরীণঃ: লামঘিক-মহো-মহান অলোভ"রতঃ লক্্মণ: শক্রুদ- 

লক্ষ্ণঃ পুরুষে ভম£ রাম: অপি (ইতি এমঃ। তন্য তণয়া: জজ্ঞিরে। 

শব্দার্থ__পুরুষোতম-_.১) অবতীর্ণ বিষু। বা হরি, (১) পুরুষশ্রে্ঠ । 

চাকভাগ্য__(১) চকভাগত', (২) উৎকৃষ্ট ভাগ্য । মহঃ-+(১২) তেজ: ।॥ শ্মশ 

(১) তক্নাম। রামভ্র।তা, (২) চিত্র ) শুভলক্ষণবুক্ত | 

অনুবাদ্ঘ--(ক) অনন্তর সেই দশরথের (চাব্রিটি) পুত্র জন্মপাভ করেশ-_ 

(প্রথম পুত্র) বিষ্ণর অবতার রামভদ্র--ধিনি মহী পালন কগিয়াছিলেন, 

দেবগণকে পালন করিয্বাছিলেন, ( যজ্ঞসম্পাদনকারী ) দী্ডিমান্ খখ্বশঙ্গ 

মুনির জনই ধাহার ন্বদপ ব। আম্মভাব সম্ভাবিত হইয়াছিল, এবং ঘি 

(দেই খধির ) চরুগাগ দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিলেন; (দ্বিতীয় পুত্র) রত 

ধিনি জগতের রক্ষাভারগ্রহণে একমাত্র দক্ষ ছিলেন, এবং ধাহ।র প্রভা বাগ্রি 

সময়োপযোগী হইর়! আঅলিত হইত 7 ( তৃতীন্ন পুত্র) লক্্রণ; (এবং) (চতুর্থ পুত্র) 

" শক্রত্ব-নামে পরিচিত। 

(খ)--অনগ্তর লেই (বিগ্রহপ!ল রাজা) (তিনটি) পুত্র জন্মগ্রহণ 

করিয়।ছিলেন-্৮( গ্রথম পৃত্র ) (দ্বিতীয়) মহীপাল; (দ্বিতীয় পুত্র) স্ুবপাল; 



প্রথম পরিচ্ছেদ ৯ 

এবং (তৃতীয় পুত্র) পুরুষশ্রেষ্ট রামপাল__ধিনি দাপ্থিযুক্ত ও দর্শনীয় প্রভাবে 

সমৃদ্ধ কপ ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি রমণীঘ্ ভাগ[সম্পন্ন ছিলেন ধিনি 

জগতের রক্ষণকার্ধে একমাত্র পটু বাক্তি ছিলেন, যিনি সময়োচিত তেজে 

মহান্ ছিলেন, ধিনি অনুন্ধ ছিলেন, যিনি শ্রীমান্ ছিলেন এবং যিনি শক্রহননের 

উপযুক্ত চিন্ব ধারণ কৰিতেন। 

জোন্ঠস্তেযু বিরেজে বামো লঙ্কেনভরনিমগ্ায়াঃ | 

উন্নময্িতা ধরায় ৰলিধামক্ষিদিব কাদিধু মুখেযু ॥ ১২ ॥ 

অন্থয়--(ক) মুখেষু কাদিসু বপি-ধামক্ষেং ইব, তেব জোষ্ঠঃ রাঘঃ লঙ্কা-ইন- 

শপ-নিমগ্রায়াঃ ধরায়াঃ উন্নমঘ্িত। (সন্) বিরেজে। 

(খ)....কা-ইন-ভরনিমগ্র।য়।; ধরায়াঃ (অথবা, ভরনিমগ্রায়াঃ ধরার; কেন) 

উন্নময়িতা (সন্) অলং বিরেজে। 

শব্দার্থ_নুখ-(১২) শ্রেষ্ঠ | ধাম-_-'১২) প্রভাব, (৩) গৃহ। 

ইন-_-(১-২) প্রভূ । ক--(১-২) দ্রহ্ষ!। (২) সখ, (৩) লল7 মস্তক; বাধু। 

জ্যেষ্ঠ--(১) অগ্রজ, (২) শ্রেষ্ট । অলং--(১) শক্ত, ব। পর্ধ্যাপ্তভাবে । 

অনুবাদ্ধ__(ক) বদ্ধাদি প্রধান দেবগণের মধো, বলির প্রভাবক্ষন্নকারা 

4বামনরূপী) বিষুর স্তায়, সেই চারি ত্রাতার মধ্যে অগ্রজ রামচন্দ্র লঙ্কাপতি 

(রাবশের) ভারে নিমগ্ন পৃথিবীর উদ্ধারকর্তী। হইয়া বিরাজমান ছিলেন । 

(খ) ব্রদ্ধাদি গ্রাধান দেবগণের মধো বলির প্রভাবক্ষয়কারী (ব1মনরূপী) 

বঞচুর না সেই তিন ভ্রাতার মধ্যে, শক্কতিধারী (অলং) শ্রেষ্ঠ রাঘপাল লেই 

কুৎসিত (কৈবর্ বৃুপতির ) ভারে নিমগ্ন পৃ'থবীব উদ্ধারকর্তী। হইয়া, অথবা, 

(শক্রর) ভারে অতিশয় নিমগ্জা ধরার অতিন্ুখে উদ্ধারকারী হইয়। অতীব (অলং) 

1বরাজমান ছিলেন। 

[ ত্রষ্টব্য £__'বলিধামক্ষিৎ ইব এই উপমাদ্বারা আরও দুইটি ব্যাখ্যা সচিত 

হইতে পারে) যথা--(১) পবনাশন নাগদিগের মধ্যে পাতালবাসী শ্ষে নাগের 



১৩ রামচর্িত 

হায়, জলপতি সমুদ্র মধ্যে নিমগ্ন। ধরার উদ্ধারকর্তা । (২) বলবান্ অন্থবের 

গ্রভীবলোপী বরাছের মত, সমুদ্রগর্ভ হইতে ধরার উদ্ধারকারী |] 

যং ৰহুশোনাগসমজমুচ্ৈর্বাজিব্রজং প্রজ। দধতম্। 
জ্ঞাতনয়ং স্ফুরদঙ্গং মাতানয়দেত্য কোশলাভাচ্চ ॥ ১৩ ॥ 

অন্বয়-(ক) বৰহুশঃ অন|গসং 'অজং উচ্চৈঃ-বাজি-ব্রজং গ্রজাঃ দধতিং যং 

তনম্বং এত্য জ্ঞ| মাতা কোশলা শ্মুরৎ অঙ্গং অনয়ৎ, অন্তাৎ চ (স1)। 

(খ) কোশলাভাৎ বছুশঃ নাগ-সমজং উচ্চৈ: বাজিব্রজং, প্রজা; দধতং 

জাত-নয়ং স্মুরৎ-অগং যং এত্য মা! অত।শয়ৎ। 

এবার্থ-আগঃ--(১) পাপ। বাজী--(১) পক্ষী, (২) অশ্ব । নাগ--২) 
হত্তী। 'অঙ্গ--(১) গাত্র (এস্বলে ক্রোড়দেশ), (২) অমাত্যাদি (সপ্ত) রাজা ; 

'চচৈ:--(১) প্রকাগু উচ্চতাবি শিষ্ট, (২) মভান্। 

(ক) বহুভাবেই নিষ্পাপ, জন্মবিহীন, আভ্রাচ্চ (গুকড-_) পঙ্গিবহন লোক- 

পালক (বিঞুবপী) পুত্র রামচন্ত্রকে প্রাপ্ত হইয়া বিছুষী (পুত্রকে বিষুঃ বলিয়া 

পরিজ্ঞাত্রী) মাত! কোশল! (কোৌশল্য! ) তাহাকে নিজের হযোত্ণল 

অঙ্গ (ক্রোড)-সমীপে আমনিলেন এবং ( তচ্ন্ট তিনি ) শোভা পইন্েে লাগিলেন। 

( অথবা, কোশুলানাক্ী নগপী স্টাহাকে পাইয়। শেভ! প্রাপ্ত হইল )) 

(খ) পৈতিক কোশভাপ্তার লা করাতে, যিনি (যে রামপাল) বহুলংখা* 

হন্তিঘট1, মহতী অশ্বসেনা ও প্রজ। বা জনসেন। অধিকারে আনিয়াছিলে ন। 

শীতিবিৎ ও (অমাত্যা(দ সপ্ত) বাজ্যাঙ্গে সমুচিত-গ্রভাব সেই রামপালকে পাইয়। 

(রাজয--) লক্ষ্মী (তদীয় সম্পদ্বৃদ্ধিিষয়ে) সহায়ত! দান কর্রিয়াভিলেন। 

ভর্তা নাকম্ত তরস্ত বিশ্ববিরোধিভূভৃতাং ভিন্দন্। 
দানব্যগ্রকরাগ্নিতকুশতিলতোয়োয়মৰলারিঃ ॥ ১৪ ॥ 

অন্বক্ন--(ক-খ) অয়ং অকস্ত ন ভর্তা, বিশ্ব-বিরেো!ধি ভুভূতীং তৎ তরঃ ভিন্দন্ 

দ1ন-ব্যগ্র-কর-অপিত-কুশ-তিল-তোয়ঃ খবল-অরিঃ (আসীরদিতি শেষ:)। 
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(গ) অয়ং (ইন্দ্রঃ ইতিশেষঃ) নাকম্ত ভত্1-"দানবী-অএক র-মপিত-কুশ- 

তিল-তোয়: [অ-ৰলাবিঃ] (ৰভৃব ইতি শেষঃ)। 

শবার্থ_-অক--(১-২) পাপ বা দুঃখ | বিশ্ব--(১-২) সর্ব, (৩) জগৎ। 

নাক-_-(৩) স্বর্গ। অবল--(১-২) অলমর্থ, (৩) ষে বলনাম দানব লহে। 

'তর£--(১-২) বল, (৩) বেগ | ভূভৃৎ-_(১-২) রাজা, (৩) পর্বৃত। 
অনুবাদ--(ক-খ) তিনি (বাম ও রামপাল” প্রত্যেকেই) পাপ বা তঃখ 

বহন করিতেন পা) তিনি অন্ঠ রাজাদিগের সমস্ত জগতের বিরোধকারা পরাক্রম 

পদ কর্রিতেন; তিনি দানকর্র্ে আসক্ত নিঞ্জ করে কুশ, তিল ও জল (লর্ববদ।) 

অপিত রাখিতেন 3; এবং তিনি অরিসমূহকে অসমর্থ করিল] রাখিতে পারিতেন 

| দ্রষ্টবা £2_-এই শ্্লেরকে বিরোধালঙ্কের প্রয়োগ দৃষ্টু হয়, বিশেষণগুলি 

'বপারি? বা বলদানব-পরাজন্নকারী ইন্দ্রেও প্রযোজ্য হইতে পাবে । এইরূপ একটি 

বাখযাও পাওযা যাইতে পারে যে, এই উন্ভয় রাজ! (রাম ও রামপাল) তং-তত 

[বম্ষেণভষিত হইলেও 'বলারি” বা 'ইন্্র ,নহেন অর্থাৎ 'অ-বলারি/। ইন্দ্রপক্ষে 

'বশেদণগুপির অর্থ এইকপ £_ইন্র নাক বা স্বর্গের ভর্তা) তিনি (পক্ষচ্ছেদ- 

[বধানপর্ববক) জগদ্বিরোধী পব্বতগুলির বেগ দুর করিয়াছিলেন) এবং তিনি 

দানবীগণের অগ্রহস্তে (করতলে) (তাহাদিগের বৈধব্যস্চক) কুশ, তিল ০ জল 

অগণ করিতেন ।] 

অভিছরকরোহুক্*তৰলোপ্যঙ্গকত্বানপ্রত তমন্যুরপি | 

যোভূদগোত্রভিদপাকশাসনোপি চ স্থুনাসীরঃ ॥১৫॥ 

আন্বয়_(ক-খ) অভিঢরকরঃ অক্ষতৰলঃ অপি, অমরুত্বান্ অগ্রভৃতমন্থাত 

অপি, অগোত্রভিৎ অপাকশাসনঃ অপি, ষঃ স্থনাসীরঃ চ অভূৎ। 

শকার্থ-ভিদ্বর_-(১২) বজ, (৩) ভঙ্গশীল। বল-_(১-২) তল্নামক , 

অন্থুরঃ (৩) সামর্থা, বা সেন! । মরুত্বান_-(১-২) ইন্ত্র, (৩) বাসুগ্রস্ত বা 
বতুল। প্রড়ৃত--(১-২) গ্রচুর। (৩) সঞ্জাত। মন্রা--(১-২) যজ্ঞ, (৩) শোক ) 



১২ রামচরিত 

গোত্র--(১-২) খল, (৩) কুল । পাঁক--(১-২) তন্নামক দৈতা, (৩) ভীতি 

বা ভীতিমূলক রাষ্ট্রভঙ্গ। নাসীব--লেনামুখ, বা মেনামধ্যে যাহার। অগ্রগামী । 

অনুবাদ--( ক-খ) বিনি (রাম ও রামপাল প্রত্যেকে) স্ুনালীর বা 

ইন্দ্রকপী ছিলেন, যদিও তিনি ইন্ত্রের স্তাঘ 'ভিদ্রব-কর” ছিলেন না, অর্থাৎ হস্তে 

বজ ধারণ করিতেন না, 'ক্ষত-বল' ছিলেন না, অর্থাৎ বলনামক দৈত্যকে বধ 

করেন নাই? 'মবত্বান্” ছিলেন না, অর্থাৎ তক্লামধেয় ছিলেন না; 'প্রভৃতম্া, 
বছলেন না, অর্থাৎ "সনেক ষজ্ঞ সম্পাদন করেন নাই; «'গোত্রভিৎ ছিলেন না, 

অর্থাৎ তন্নমধেয় ছিলেন না) এবং 'পাকশানন' ছিলেন না, অর্থাৎ তন্ন।মধের 

ছিলেন ন|। 

[ দ্রষ্টব্য £--ইন্দ্রের নামপর্ধ||য়ে দেখ! যায় যে, তিনি ছিলেন 'বজী', 'বলা- 

রাতি”, 'শতমন্ু)” গোত্রভিৎ, 'পাকশালন”, ও “সুনাসীর” | এ-স্থলে বিরোধ! 

ভাস অলঙ্কারের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। অবিরোধ পঙ্গে ব্যাখ্যা এইবপ হইতে 
পারে-+রামচন্্র ও বামপাল উভদ্বেই ছিলেন--দানে বা সংগ্রামে 'অভিছৃরকর+, 

অর্থাৎ তাহাদের কর অভদ্গুর ছিল? তাহারা 'অঙ্গতবল” অর্থাৎ অক্ষত-সামর্থ 

ব। অক্ষতসেনাবিশিষ্ট ছিলেন; তাহার "অমরুত্বান”, অর্থ।ৎ অমন্ত খা অবা2ণ 

ছিলেন) সাহার! 'অপ্রভূতমন্তা' অর্থাৎ অসংজাত-শোক ছিলেন ; তাহার! 

'“অগোব্রভিৎ্ অর্থাৎ অকুলঘতী ছিলেশ; তাহার। “অপাকশালন' হলেন 

অর্থৎ তাহাদের শাননে কোন প্রকার ভাঁতি বা তন্ম লক রাষ্ট্রভন্নের সম্ত/বন। 

ছিল ন। ) এবং তীহ।র। "ন্রনাসীর ছিলেন, অর্থাৎ তাহাদের উত্তম লেনামুখ 

ব৷ উত্তম সেনাগ্রগ্রামী বীরবর্গ ছিল। ] 

জিষুশুচিজীবিতেশকলানিধিকমলেশপবনধনদেনম্। 

যং বেধ। ব্যধিত সমাহারং কিল লোকপালানাম্ ॥১৬। 

অন্থয়--(ক-খ ) বেধাঃ জিষু-শুচি-জীবিতেশ-কলানিধি-কমলেশ-পবন- 

খনদ-ইনম্ঘং লোকপালানাং লমাহারং কিল ব্যধিত। 
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শব্পার্থ--জিযু--(১-২) ইন্ত্র, (৩) জয়শীল। শুচি--(১-২) অগ্রি, (৩) 

গুদ্ধ। জীরববিতেশ--(১-২) যম, (৩) প্রাণিনাথ ব1 জীবনরক্ষক | কল|নিধ--(১-২) 

চ্ত্র, (৩) চতুঃষ্টি চারুকলার আধার । কমলেশ--(১-২) জলপতি বরুণ» 
(৩) লাশ্ী বা সম্পদের প্রভূ । পৰবন--(১-২) *বাযুঃ (৩) লোকপবিত্রকারী। 

ধনদ-_(১-২) কুবের, (৩) ধনদাতা। ইন--€১-২) সুর্ধয। (৩) প্রভু। 

অন্ুুবাদ্ঘ__(ক-খ) এই রাজাকে (রামকে ও রামপালকে) স্থষ্টিকর্তী 
সম্ভবতঃ ইন্দ্র, অগ্নি, যম, চন্ত্র, বরুণ, পবন, কুবের ও শুর্ধ্য--এই অঞ্ু 

লোকপালের সমাহারক্ধপে বা একত্র সংগ্রহরূপে স্থষ্টি করিয়!ছিলেন। 

দ্রষ্টব্য :__-জিক্র গ্রভৃতি শব্দের অর্থান্তর গ্রহণ করিলে, অন্ত একটি বাাখ্যাও 

হইতে পারে, ষথ।--এই উভয় রাজাই জয়শীল, শুদ্ধ, প্রাণিরক্ষণকারী, চারু- 

কলাবিৎ, লক্ষ্মীযুক্ত ব৷ সম্পদধিকারী, লোকপবিত্র কারী, ধন্দায়ী ও প্রভাব- 

বিশিষ্ট ছিলেন । ] 

বদনগতভারতীকঃ কমলাসনতাং দধৎ প্রজা নাথঃ | 

বিধিরিব ধাতা জগতে। বঃ শ্পতিনাভিস্ভৃঁতঃ ॥১৭॥ 

অন্থমন--( কখ ) বদনগত-ভারতীকঃ, কমলালনতাং দধৎ, প্রজান।থঃ, 

জগত; ধ!ত1, যঃ বিধিঃ ইব শ্রীপতিনাভি-সম্ভৃতঃ ( আলীদিতি শেষ: )। 

শব্ার৫থ_ল্ীপতি--(১-২) রাজা, (৩) পুরুষোত্তম বিষ । নাভি--( ১-২) 

ক্ষত্রিয়, (৩) গ্রাণ)ঙ্গবিশেষ। 

অনুবাদ্ষ__( কখ ) যিনি (রাম ও রামপাণ) বিধি বা ব্রন্মার স্তায় 

ভারতী ব| সরস্বতীকে স্ববদনে ধারণ করিতেন; যিনি নিজের মধ্যে কমল! বা 

লঙ্ষমীর আসন ব। আশ্রয় স্থাপন করিয়াছিলেন; [মিন প্রজাবগের পালনকারী 

প্রভু হইয়৷ জগৎ ধারণ করিতেন; ঘিনি রাজবংশীয় ক্ষত্রয় হইতে সম্ভৃত চিলেন ;" 

[দ্রষ্টবা স্্বিধি ব! ব্রঙ্গার পক্ষে বিশেষণগুলির এইরূপ ব্যাখ]া হইতে 

পারে, যথ1-ধযিনি ভারতী ধা সরম্বতীকে নিজ কে রক্ষা) করিতেন, যিনি 
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কমণ বা পন্মকে আসনন:প বাবহার করিতেন, ঘিনি প্রজা! বা লোকের 

স্ষ্টিকর্ত। ছিলেন, এবং যিনি বিঝুর নাভি হইতে সমুদধত হইয়।ছিলেন। ] 

যঃ শঙ্করো গিবীশত সর্বজ্ঞ, সর্ববমঙ্গলাধারঃ। 

হব উব মারহরোইধাদ্ বৃষচাদদী রাজশেখবতাম্ ॥ ১৮ ॥ 

তন্বয়--ষঃ হরঃ ইব 'শংকরং গিব+উঈশঃ সর্বজ্ঞ সর্বমঙ্গলাধ[ রঃ 

মারহরঃ বুষচারী (চ সন্) রাজ-শেখরতাং অধাৎ। 

শব্দার্থ শঙ্কর--(১ ২) ক্ষেমবিধায়ী, (৩) মহাদেবের নাম । গিরীশ--(১-২) 

বাচম্পতি, (৩) মহাদেবের নাম । লব্বজ্ঞ--(১ ২) সর্ববিত্, (৩) মহাদেবের নাম। 

লর্বমঙ্গলাধার--(১-২) সকল কল্যাণের নিধান, (৩) পর্বমগ্গল। ব| গোৌরীর 

খারণকগী। মারহব--(১-২) আঘাতহরণকারী বা বিন্রনাশক, (৩) মদনবিধ্বংলী 

শিব । বুষচারী--(১-২) ধর্মমানুসারে আচরণকারী, (৩) বুষভব।হন শিব। 

রাজশেখর--(১-২) র'জগণের শিরোভূষণতুল্য, (৩) চন্দ্রণেখর (শিব)। 

অন্মবাদ_-(ক-খ ) যিনি (রাম ও পামপাল) হরের গ্তায়, 'শঙ্কগা ব। 

মঙ্গলকারাঁ, 'গিরীশ” ব! বাণীশ্বর, 'সর্বজ্ঞঃঠ বা সর্ববিৎ্, “সর্বমঙজগলাধার* ব। 

সর্ধবকল্যাণের নিধান, “মারহর” ব। (দৈব খা প্রতিপক্ষদ্বারা কৃত গ্রজাজনের) 

আঘাত বা বিদ্বনাশক, ও 'বৃষচারী ব। ধর্্মান্থুসারে আচরণকারী থাকিয়া, 

এবাজশেখরতা” বা রাজগণের মধ্ো শ্রেঠত! লাভ করিয়াছিলেন। 

[ রষ্টব) :--শিবের__শঞ্চর, গিবীশ, সর্বজ্ঞ, সব্বমঙগলাধার ব। উমাপতি, 

মারহর বা শ্মরহর, বুষ্চর বা বৃধধ্বদ ও রাজশেখর ব! চন্দশেখর নম প্রসিন্ধ 

ও আভিধ।নিক বলিয়! পরিজ্ঞাত।] 

কিং ৰহু হরিরবতীণঃ স যশোদানন্দয়োকচিত্রম্। 

প্রৌঢারিবারিজগদানন্নকমুদ্দৃবিরাজি ধামাস্য ॥ ১৯ ॥ 

জন্থয়--(ক-খ) কিং বহু, যত অন্ত বশঃ দানং দয়া উক-চিত্রং (আঅ|লীত), 
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(তথা) ধাম প্রৌ-অরি-বারি »গৎ-আনন্দকং উদ্ভৎ বিরাজি (আলীং)--(অতঃ) 

স অবতীর্ণ; হরিঃ (এব)। 

[হরিপক্ষে পদচ্ছেদে এইবপ £- গ্রোট-অর-বারিজ-গদা-নল্দকং উস্যৎবি 

পাজি (অ ৫২) বশে!দা-নন্দয়োঃ রুচিত্রং ধাম (আস,ৎ)) 

শব্দার্থ ধাম--(১২) তেজ£, (৩) দেহ। অরি--(১-২) শক্ত, (৩) 

অর-ুক্ত দ্রবা অর্থাৎ চক্র | বি--(৩) প্রক্ষী। 'ারিজ_-(৩) শঙ্খ । নন্দক-_. 

(৩) হরির আসর নাম। প্রৌচ-_(১-২) অঙ্গসংবৃদ্ধ, (৩) প্রকৃষ্টভাবে ধৃত । 

কচিত্র_-(৩) অভিলায ত বস্তর সম্পাদক । 

অন্ুুবাদ্-_-( ক-খ)ট অধিক বলা বাহুপ্য--যেহেতু, এই বাক্তির (রাম 

ও রামপালের) কীন্তি, দান ও দয় মহৎ ও অদ্ভুত ছিল এবং তাহার তেজ: 

ব। প্রভাব নুসমুদ্ধ পত্রদিগকেও নিবারত করিতে সমর্থ হইত ও ইহ। জগতের 

আনন্দবিধানকারী হইয়। উদ্ভোতিত ও শোভমান ছিল--অতএব, তিনি যেন 

হরিরই অবতার ছিলেন। 
[ ভরষ্টব্য £--হরিবু পক্ষে 'থাম? শব্দের বিশেষণগুলির এইরূপ ব্যাখা। হইতে 

পারে,ষথা_-হরির দেহে চক্র, শঙ্খ, গদা ও শন্দক আসি ধৃত ছিল, ইহা! উদ্ধগ।মী 

(গকভ) পক্ষীতে আনঢ় ছিল এবং ইহা যশোদ| ও নন্দের অভিলধিত [বষষ 

সম্পাদন করিনা দিত। ] 

অস্ত্রী সমুৎকটভুজে। ভীত্যাতুরগ।ধিভূপচরিতশ্চ । 
অবহৎ পরংতপোবনমবনে রুচিমান্ স লক্মণোপেতঃ ॥২৭॥ 

জন্বয় (ক) কটভূদঃ ভীতি আতুর-গাধিভূ-উপচরিতঃ অস্ত্র, স-মুৎ 
জক্্ণ-উপেতঃ চ সঃ অবনে রুচিমান্ (সন্) পরং তপোবনং অবহুৎ। 

(খ) সমুতকট-তুজঃ, লক্খণ-উপেত: (অতএব) কচিমান্ পরন্তপঃ সঃ ভীত্যা - 

তুরগাধিভূ-উপচরিতঃ, অবনেঃ অবপং অবহৎ। 
শব্দার্থ_কট _-(১) শব। গাধিভূ--(১) গাধিন্ুত (কৌশিক) বিশ্বামিত্র। 
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মুৎ--(১) হঘ। ক্ষুণ-(১) তন্নাম। রামভ্রাতা, (২) শুভ চিত্র । পর--(১) 

দূরবর্তী, (২) শক্রু। উপচরিত--(১) উপগত, (২) সংকৃত্ত। কৃচি_(১) 

অভিলাষ) (২) দপ্তি। 

অন্গুবার্--(ক) শবভক্ষক রাক্ষসের ভয়ে ব্স্ত গাধিননান বিশ্বামিত্র 

দ্বার উপগত হইয়া, সেই সুমচন্দ্র অস্ত্রধারী হইয়া, লক্্সণকে সঙ্গে লইয়া, 

সহর্ষে (মুনির) রক্ষাকার্ধে; অভিলাবী হইয়া, দূরবর্তী তপোবনের দিকে অগ্রসর 

হইলেন । 

(খ)--শক্র-ত।পন, ভীষণভূজধারী, (কনকদণ্ডাদি) শুভ চিত্রবিশিষ্ট, দীর্িমান্ 

লেই (রাজা! রামপাল) অশ্বপতি রাজ। দ্বারা সম্পূজিত বা অন্ুশীত হইয়। 

ভূমির (ব|! রাজ্যের) রক্ষণ-কাধ)ভার গ্রহণ কারলেন। 

রঞ্জিতবিশ্বামিত্রান্ মহোজসোস্ত বিদিতান্দ্রবিদ্ধাস্্য | 

জগদভিরক্ষাদক্ষা শত্তিঃ শরদীর্ন তাডকম্যাভূৎ ॥২.॥ 

অন্থয় (ক) রঞ্জিত-বিহ্বামিত্রাৎ বিদিত-অন্ত্র বিদ্ন্ত (অতএব) মঠোৌজনঃ, 

শরদীর্ণতাড়কস্ত অন্য জগৎ-অভিরক্ষা-দক্ষ। শাক্ভ2 অভূৎ। 

(খ) মিত্রাৎ মহৌজস:, বিদিত-অক্্রবিছস্ত শরদীর্ণ-তাড়কস্ত অস্ত জগং- 

অভিরক্ষা দক্ষা রঞ্জিত-বিশ্ব। শত্ভি'ঃ অভূতৎ। 

শব্দ।৭থ--মিত্র_-(২) সুর্ধযা। তাডক--(২) তালবৃক্ষ। তাডকা--তন্ামী 

রাক্ষনী। 

অনুবাদ (ক) যিনি (রামচন্দ্র) বিশ্বামিন্ত্রকে সন্তষ্ট করিয়া। তাহার 

নিকট হুইতে নানারপ অস্ত্র ও (বল। ও অতিবগা নামে পরিচিত) বিদ্ত। লাভ 

করিয়। মহ!পরাক্রমশালী হইয্মাছিলেন এবং তাড়ক! রাক্ষলীকে শরদ্বার। 

বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, সেই (রামচন্দ্রেব) জগতের রক্ষাকাধো সমর্থ শক্তি 

সঞ্চারিত হইয়াছিল। 
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(ক) সুর্য হইতেও অধিকতর তেজন্বী, অন্বিস্ঞাবিৎ, ঝ।ণদ্বার। তালবুক্ষ- 
বিদারণকারী মেই রাজ! রামপালের এমন শক্তি প্রাহুতূত হইয়াছিল, যন্্বার। 

তিমি সমস্ত বিশ্বকে অনুরজ্ঞ রাখিতে প|রিতেন এবং যাহ। জগতের রক্ষা কার্ধয- 

বিষয়ে লমর্থ ছিল। 

লোকাস্তরগুণয়িনে ছুন্ন ভা জো গ্রজন্মনে। ব্যসনাু । 

পতিতা ন্ধকারবতানুভাবাছুদহারি গোতমী তেন ॥২২। 

অন্বয়__(ক)_ লোকান্তর-প্রণরিন: ছুননযভাজঃ অগ্রজন্মমঃ ব)সনাৎ পতিত! 

জন্ধক।রবতী গোতমী তেন অন্থভাবাৎ উদহারি | 
(খ)__.....'.'পতিত। অন্ধকারবতী গে-তমী '.** 5 উদহা!রি। 

শব্দঁ_প্রণয়ী--(১) অনুর!গঘুক্ত, (২) সুখে প্রস্থিত। গে।--(২) পৃথিবী । 

তমী--(২) রাত্রি। 

অনুবাদ--(ক) ( হরিরূপী ) সেই রামচন্দ্র স্ব্গানুরক্ত ছুশ্চরিত্র-ভজনকারী 

জোষ্ঠ ভ্রাতা (ইন্দ্রের) (কাম) দোষে (স্বামিশাপে) অন্ধকার-প্রবিষ্ট। 

গোতমীকে ( অহুল্যাকে ) শিজ গ্রভাবদ্বার| উদ্ধার করিয়াছিলেন । 

(খ) পরলো ক-প্রাস্থত দুর্নীতি-পরায়ণ জোষ্ঠ-ভ্রাতা ( মহীপালের ) ঘুদ্ধব্যলন 

জন্ত আপতিত অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীর রাত্রি সেই রাজ (রামপ।ল) তিরোহিত 

করিয়াছিলেন। 

[দ্রষ্টব্য ২- প্রাচীন টাকাকার শ্রেকের উত্তরাদ্ধের একটি পাঠান্তর এইভাবে 
উল্লেখ করিয়াছেন, ষথা_*অস্তমপি গোতমে। দারমহস্তদনেন পুনবহে” । 

এই পাঠ অবলদ্বিত হইলে উভয় পক্ষে এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে ২--(১) 

সেই রামচন্ত্রত্থার৷ ( অহলাপতি ) গোতম মুনি, সেই পূর্বলিদ্ধ স্ত্রী্ভোগোঁৎ্সব 

ইন্দ্রের ব্যদনে লুণু হইলেও, পুনরাদ্স প্রাপিত হইয়াছিলেন ;--(২) পৃথিবীর 

অন্ধকাব-দুরীকরণনমর্থ, ( মহীপালের ) ব্যমনে অস্তগত, রাজ প্রভাব (ব! দিবস) 

নেই রামপাল পুনরায় উদ্ধার করিয়াছিলেন। ] 
২ 
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পরিকলিতকুশিকনন্দনসদা শ্রমসমৃদ্ধসম্মদে। রাম: 

কৃততাড়কোন্তববিধুননশ্চ বদ্ধিতন্থবাহুধাম! চ ॥২৩। 

ভান্বয়--(ক) পরিকলিত-কুশিকননদন-সং-আশ্রম-সমৃদ্ধ লম্মদঃ রামঃ কৃত- 
তাড়কোভব-বিধুননঃ চ, বন্ধিত-মুৰাছ-ধাম! চ ( অভুদিতি শেষঃ )। 

(খ)--পরিকলিতকুশিক-নন্দন-নদ।"শ্রম-সমৃদ্ধ'সম্মদঃ গাঁমঃ কৃত তাড়ক-উদ্তব- 

বিধূুননঃ চ, বন্ধিত-ন্-বাছ-ধাম। চ ( অভুদিতি লেষঃ)। 

শন্দার্থ_-পরিকলিত--(১) পরিদৃ্, (২) অভ্যন্ত। তাড়কোড্ব--(১) 
তাড়কানন্দন মারীচ, (২) আঘাতকারীদিগের উৎপত্তি। বদ্ধিত--(১) ছেদিত, (২) 

বুদ্ধি-প্রা্ত। ধাম-_(১) দেহ, (২) তেজঃ। কৃতত__(২) উপকারের কার্য), সুকৃত। 

জনুবাদ--(ক) রামচন্দ্র কুশিকনন্দন বিশ্বমিত্রের পুজ্যমামন আশ্রম 

দর্শন করিয়া! নিজের আনন্দ বদ্ধন করিয়াছিলেন ; এবং তিনি তাড়কানুত 

মারীচের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন; এবং তিনি নুবাহু-নামক রাক্ষসের দেহ 

ছিন্ন করিয়াছিলেন। 

(খ) রামপাল (খড়গ|দি ) লোহবিকারময় অন্ত্রের অভ্যানকারী (রাজ্যপাল 

গ্রভৃতি ) নিজ পুত্রদিগের ( অস্ত্রাভ্যাসজনিত ) শ্রমদ্বার! লর্বদ। আনন্দ লাভ 

করিয়াছিলেন; এবং তিনি উপকার-ব্ধবংসপী জনদিগেব উৎপত্তি বিনাশক 

ছিলেন, এবং নিজের শে।ভমান বাহ্দ্বয়ের তেজে বা প্রভাবে সমুদ্ধ৪ ছিলেন। 

পৃথুরক্ষোনীকং ধর্্মবিপ্নাবং বিপ্রহর্কোছাৎ সঃ । 
স তু সৎকৃতাধববোহিতজগদ্দধদ্বলয়িতজ্যকোদণ্ডম্ ॥২৪॥ 

ভন্বয়--(ক) সং বিগ্র-হ্র্ষকঃ (লন্) ধন্মবিপ্রবং পৃথু রক্ষোনীকং অস্ত । 

স তু বলয়িতজ্য.কোদণ্ডধ দধৎ সত্রুতাধ্বরঃ হিত-জগৎ (আসী(দিতি শেষঃ)। 

(খ) সঃ বি-গ্রহ্ধকঃ পৃথু-রক্ষ;ঃ সন্ অন্-ঈকং ধর্ম-বিগ্রবং অস্থৎ। তু 

দণ্ডং দধৎ বলগিত-জ্যকঃ (সন্) সতকৃত-অধব রোছিত-জগৎ (বভূবেতি শেষঃ) ! 



প্রথম পরিচ্ছেদ ১৯ 

শবার্থ_ঈ-(২) লক্ী। জ্যা--(২) ধহ্গুপ, (২) পৃথিষী। 

অন্গুবাদ- (ক) বিপ্রগণের ব1 খত্বিগবর্গের হর্য উৎপাদন কিয়া সেই 

(র|মচন্ত্র) ধর্মাচরণে বিপ্লিবকারী বিপুল রাক্ষল-সৈম্থকে সংক্ষিপ্ত করিয়/ছিলেন। 
তিনি, কিন্ত, বলয়িত-গুণবিশিষ্ট ধনুঃ ধারণ-পূর্ব্বক খজ্ মুসম্পন্ন করিয়া জগৎ 
ভরুণ করিয়াছিলেন । 

(খ) তিনি (রামপাল) উৎকট হর্ধ পরিত্যাগ করিয়া, মহৎ রক্ষাব্রত 

অবলঘ্বন করিয়।, অলক্ীক ব! অগুভ ধর্শ-বিগ্রধ অপনীত করিয়াছিলেম। তিনি, 
কিন্তু, রাজদগুখাবী হইয়। সমস্ত মেদিনী-পর্য)টনপূর্র্বক জগৎকে সজ্জন-বিহিত 

পথে আরোহিত বা উত্থ। পিত করিয়!ছিলেন। 

ইতি তেন কৌশিকীয়। ক্রিয়া ব্যধায়ি দধতী বুধানম্বতৈঃ | 

প্রৈষবাস্থুমিত্রাপতা। ক্ষিপতবিপক্ষেষ্টভূমিরক্ষেণ ॥২৫। 

অন্থম্প--(ক) ইতি তেন প্র্রেব-স্থমিত্রা-অপত্যা, ইষ্টভূমি-রক্ষেণ (সতা) 

ক্ষিপ্ব-বিপক্ষা৷ কৌশিকীয়। ক্রিয়া অমৃতৈঃ বুধ।ন্ দধতী (নতী) বাধায়ি। 

(খ) ইতি পত্য। তেন ইষ্ট-ভূমি-রক্ষেণ প্রৈম্ব-থমিত্র! ক্ষিপ্ত-বিপক্ষ। অমৃতৈঃ 
বুধান্ দধতী কৌশিকীয়। ক্রিয়। বাধায়ি। 

শব্দার্থ__ইই--(১) যজ্জ বা ক্রতুকর্, (২) মিআ।দি প্রিয়জন । গ্রৈষ্য--(১) 

পরিচারক, (২) বিশেষভাবে অপেক্ষিত, প্রক্ুষ্টভাবে এধনীয় বা বাঞ্চনীয় । 

কৌশিবীয়া--(১) বিশ্বামিত্রন্বন্ধিণী। (২) ইন্দ্রবিষয়।। অমৃত--(১) ষজ্ঞশেষ, 

(২) অধাচিত দ।ন। বুধ--(১) দেব, (২) পণ্ডিত। 

অন্ুবাদ--( ক) এইভাবে রামচন্দ্র স্থমিত্রানন্দমন লক্ষমণকে পরিচারক 

লইয়!, বিশ্বামিত্রের যজ্ঞভূমির রক্ষক হইয়া, কৌশিক ব! বিশ্বামিত্র খধির 

যজ্জক্রিয়। বিপক্ষভৃত বাক্ষসগণের বিক্ষেপ-সহকারে নির্বর্িত ব! সম্পীদিত 

করিলেন। 



২৪০ রামচরিত 

(খ) এইভাবে রাজ! রামপাল প্রিয় ( মিত্রগণের ) ভূমিরক্ষক হইয়া, 

বিশেষভাবে বাঞ্চনীন্ন শোভন মিত্ররাঙ্গগণকে সঙ্গে লইয়া এবং শক্রনরপতিগণকে 

বিদুরিত করিয়া, অযাচিত দানঘারা পঙ্ডিতগণকে লংবদ্ধিত করিমা, ইন্্র-করনীয় 
ক্রিয়। সম্পাদন করিলেন ।' 

[ দ্রব্য :_ ইন্ত্রপক্ষে&--'রামপালে' ও “ক্রি্াতে” প্রবুক্ত বিশেষণগুলি 

প্রযোঙ্গয হইতে পারে । 1 

ভীমজ্যাভৃজ্জীবাকর্ষণকণ্ড মুমানভূজকাণ্ডঃ। 
কৌশিকসেনোহয়ং জনপদান্ বিদেহানবাপ্য মুদমূহে ॥২৬ 

অন্থয়-_-(ক) ভীম-জ্যাভৎ-জীব।-আকর্ষপ-কওুদ্মান-ভূজকাপণ্ড: কৌশিক- 

সেনঃ ( স-ইনঃ ) অন্বং বিদেহান্ জনপদান্ অবাপ্য মুদং উহে। 

(থ) ভীম-জ্যাভৃৎ-জীব-আকর্ষণ-কগুদ্মান-ভূজকাণ্ডঃ. . কৌশিক-দেনঃ 

অয়ং বিদ। ঈহান্ জনপদান্ অবাপ্য মুদং উছ্ে। 

শব্দ ঁ -ভীম--(১) হর। জ্যা-(১) মৌব্ৰী বা ধনগুণ, (২) পৃথিবী। 

জীবা-(৯) খনুগুণ। জীব--(২) জীবন। কৌশিক--(১) বিশ্বামিত্র, (২) 

কুহরীলঘ্বন্ধীঘ ৷ লোহময় অন্্দিনুক্ত ৷ ইন্দ্রের একনামও কৌশিক । ভীহ--(২) 

চেষ্টমান (জন )। সেন-_(স+ইন) সপ্রভূ। 

অনুবাদ-_( ক) বাহার বিশাল ভুজ হরের ধনুর গুণ আকর্ষণের জন্ত 

কও্য়মান হুইতেছিল, সেই বাম কৌশিক বাবিশ্বামিত্র মুনিকে সঙ্গে লইয়া 
( তৎ-লনাথ হইগ্প।) বিদেহ জনপদে উপস্থিত হইয়! স্থখানুভষ করিতেছিলেন। 

(খ) বাহার বিশাল তুজ ভ্ভীম-নামক (কৈবর্ত) রাজার জীবম 

আকর্ষণার্থ কওুমঘমান হইতেছিল, সেই রামপ|ল ইন্দ্রের লেনার ন্যাম বিপুল লেন 
সঙ্গে লইয়া ভ্ঞ/নসহকারে কার্ধযকাঁরী জনপদসমূহ ( অর্থাৎ জনপদ্নবাসীদিগকে ) 

পাইয়। আনন বোধ করি তেছিলেন। 



গ্রথম পরিচ্ছেদ ২১ 

অপি চাপদগুমরমপ্রতিমদ্রবিণোইবধৃতনিখিলনৃপম্। 

স ভবশ্াবিতজনকঃ করপল্লবলীলয়ালা বীৎ ॥২৭॥ 

ভন্থয়--(ক) অপি (চ) অপ্রতিম-দ্রবিণঃ অবিত-জনক£ঃ সঃ ভবস্ত চাপদণ্ডং 

অবধূত-নিখিল-নৃপং (যথা তথ। ) কর-পল্লব-লীলয়া রং অলাবীৎ। 

(খ) অপি (5) অগ্রতিম-দ্রবিণঃ অবিত'জনকহ লঃ ভবস্ত আপদং ডমর়ং 

অবধৃত-নিখিল-নৃপং ( যথ| তথ ) কর-পল্লব-ীলম়। অলাবীতৎ। 

শকার্৫থ_ দ্রবিণ_(১) বল, (২) ধন। অবিত__(১) প্রীণিত, (২) 
রক্ষিত। ভব--(১) হর, (২) পংলার। অর--(১) শীঘ্ব। ডমব--- 

(২। বিপ্রব। 

ভনুবাদ-(ক) কিঞ্চ,। অতুলপরাক্রম সেই রাম, জনকরাজার 

প্রীতি উৎপাদন-সহকারে শিথিল নুপতিসংঘকে লাজ্জত বা পরাভূত করিয়! 

করপন্পবের লীল! বা খেলাদ্বার! তৎক্ষণাৎ হরের প্রক1গ ধন্ুঃ ভগ্ন করিলেন। 

( খ) কিঞ্চ, অতুল ধনের অধিকারী সেই রামপাল, সকল প্রজা 

জনকে রক্ষা করিয়া, সংসারের আপদ্রূপ বিপ্লব করপল্লবের ( আযুধধারণ ) 

লীলাঘারা খ্ডত বা ববদূরিত করিলেন এবং ইহ! দ্বারা নিখিল নৃপত্তির৷ 

পরাভুতও হইলেশ। [বিপ্লবের লময়ে করপল্লবন্থার৷ অজন্র ধনগ্রদান করিয়াও 

তিনি প্রঙ্জাজনকে সস্তোধিত কবিয়াছিলেন--এইরপ ব্যাখ্যাও হইতে পারে ।] 

অনুজ: স্থরপালম্য ক্ষমময়মুদবহজ. জানকীং লক্ষ্মীম্। 

সমহাস্তৎসুন্নাঞ্চ ততস্বসারোভবল্ললিতজন্ত: ॥২৮। 

আন্বয়-_( ক) ম্রপালস্ত অন্থজঃ অয়ং জানকীং লক্্লীং উদ্বহতৎ (ইতি) 

ক্ষমং (এতৎ)। তৎ-স্বস।বঃ তৎ-সথনূনাং সমহাঃ ললিত-জন্তঃ অভবন্ চ। 

(খ) নুরপালস্ত অন্থজঃ অয়ং জানকীং জক্্মীং উদবহৎ ( ইতি) ক্ষমং 

(এতৎ)। তং-নুনৃনাং চ তৎ্-স্ব-লারঃ সমছাঃ ললিতজন্ত: অভবৎ। 



২২ রামচবিত 

শব্দর্থ__ন্থরপাল--(১) দেবরাজ ইন্দ্র, (২) তন্ন/ম। রামপালের অগ্রঙ্জ 
ভ্রাতা । জামকী--(১) জনকনন্দিনী সীতাদেবী, (২) জনক ব পিতৃ 
সন্বন্ধীষ্ন। হৃন্ু--(১) অন্জন্রাতা, (২) পুত্র। মহ--(১) উৎসব । মহুস্__ 
(২) তেজঃ। জনী--(১) বধু । অন্ত--(২) যুদ্ধ । ললিত-_(১) চারু, (২) ঈপ্দিত। 

ভন্ুবাদ-( ক) দেবরাজ ইন্ত্রের অনুজ (উপেন্দ্র বা বিষুর অবতার ) 
এই (রামচন্দ্র) উপযুক্তভাবেই লাক্মীৰপিণী জনকনন্দিনী সীতাকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন। নেই ( সীতার ) অন্তান্ত ভগিনীরাও তাহার ( রামের) আন্তান্ত 

অনুজ র/তাদিগের বিব|হে।ৎসব যুক্ত হইঘ। চাক ব! প্রিয় বপু হইয়াছিলেন। 
(খ) ম্ুরপালের অনুজ ত্রাত| (রামপাল) যথাশভ্তি পৈত্রিক ' 

রাজলক্মী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার (রামপালের) নিজের সামর্থ্য তাহার 
( রামপালের ) পুত্রগণেও সংক্রান্ত হইয়! তেজোবহুল হুইঘ। যুদ্ধই যেন ( সর্বদ।) 
অভিলাষ করিত। 

হত্ব! রাজগ্রববং ভূযো ভূমগুলং গৃহীতবতঃ। 
স নিরাস্থদজ্রকলয়। সহতদোর্বি্ব দ্বিষঃ স্বাস্থ্যম ॥১৯॥ 

অন্বন--(ক) সঃ রাজগ্রবরং হত্ব। ভূঘগুলং ভুন্নঃ গ্ৃহীতবতঃ লহআঅদোব- 
বিদ্থিষঃ স্বাস্থ অন্ত্রকলঘ! মিরান্ৎ | 

(খ) লঃ অস্ত্রকলয়! শহত্রদোঃ (লন্) রাজপ্রবরং হত্ব। ভুক্গঃ ভূম গুলং 
গৃহীতবতঃ দ্বিষ:ঃ শ্থাস্থাং নিরাশ্থৎ | 

শব্দ্থ--র।ঙন_(১) ক্ষত্রিয়। (২) নৃপতি। তৃদ্:-:(১) পুনঃ পুনঃ, 
(২) প্রচুর। স্বান্থা--(১) ম্বর্গস্থিতি, (২) লৌঠব। 

অনুবাদ--(ক) লেই (রাঘব) ক্ষত্রিয় সম্তানদিগকে হত করিয়। 
পুনঃ পুনঃ (একবিংশতিবার ) ভূমগুল অধিকান্রে আনয়নকারী সহ্স্ত্রবাছু 
( কার্তবীর্ধের) শক্র, পরশুর়ামের স্বর্গন্থিতি অস্থকলা-কৌণলে নাশ 
করিয়াছিলেন । 
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(খ) মেই (রামপ।ল) অন্ত্রকলর ব্যবহারে সহশ্র-বাছ"বিশিষ্টের 

তায় হইয়া, নৃপতি-শ্রেষ্ট ( মহীপালকে ) হত্য। করিয়। প্রচুর ভূমগ্ডলের অধিকারী 
শক্র ( কৈবর্ভ রজার ) নির!মদ্নতা ন্ট করিগ্বাছিলেন। 

[ দ্রষ্টব্য £__সম্ভবতঃ এই কৈবর্তরাজ ছিলেন দিব্য ব| দিব্বেক। ] 

দুর্জননীকা রপরোপ্যনু পালিতসজ্জ নীকৃত শ্রীকঃ। 

শূরতমসূনুসহিতোসাববহদ্দগুকারণাম্ ॥৩০। 

অন্থয়__(ক) অসৌ ছুর্জননী-কার-পরঃ অনুপ।লিত -দৎ-জনী-কৃত-শ্রীকঃ 

শুরতম-হুম্থ সহিতঃ ( লন) দণ্ডকারণাং অবহৃৎ। 

(খ) অলৌ দুর্জন-নীকার-পরঃ অনুপ1লিত-সজ্জনীরুত-শ্রীকঃ 

শৃরতম-হুন্ু-সছিত; ( লন্) দণ্ু-কারণ্যং অবহৎ। 

শব্দ কার -(১) নিয়ম বা সন্বল্প। জনী--(১) জায়! । 

শী--(১) শোভা, (২) লক্মী। নুন্ৃ--(১) অনুজ ভ্রাতা, 
(২) পুত্র । কারণা--২) করণত!, উপ|য়। নীকার--(২) অপকার, 

পরিভব। 

অনুৰদ্--(ক) তিনি (রাঘব) দুষ্টা বা মিন্দিতা জননী ( কৈকেয়ীর) 

সঙ্ধ্ (ভরতের রাজ্যাভিষেকাদি) পিদ্ধ করিতে তৎপর হইয়া, নিজের প্রতীক্ষা- 

কারিণী সাধবী জাথ! (লীতার) সাহিত্যলাভে শোভমান হইয়া, শূরতম অনুজ ভ্রাতা 

( লক্মণকে ) সঙ্গে নিয়া, দণ্ডকারণে)র দিকে চলিলেন। 

(খ) তিনি (রামপাল), ছর্জমদিগের ভত্সমে বা পরিভবে তৎপর 

হইন্। ( অথবা, ছূর্জনদিগের অপকারের শাতয়িত। হইয়। ), নিজের লক্ষী ব৷ 
সম্পৎ সঙ্জনদিগের উদ্দেশ্টে বায় কৰিয়া, নিজের বীর পুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়। 

উপরচতুষ্টয়ের মধ) দণ্ডকে বা লেনাদ্বারা পরাক্রম প্রদর্শনকে গ্ররুই করণ 

ব। লাধক বলিয়! স্থির কারলেন। 
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প্রথমমুপরতে পিতরি মহীপালে ভ্রাতরি ক্ষমাভীরম্। 

বিভ্রতানীতিকারং ভরতে রামাধিক|রিতাং দধতি ॥৩১। 

অন্বম্প--(ক) প্রথমং মহীপলে পিতরি উপরতে (মতি ), অন্-ঈতিকারং 

ক্গমা-ভারং বিত্রতি ভ্রাতা ভরতে (চ) রাম-অধিকারিতাং দধতি (সতি)-- 

[ দশকেন লীত। অছারি-(৩৮ শ্রেক)। ] 

(খ) গ্রথমং পিতরি উপরতে (সতি), অনীতিক-আরত্ত-রতে ভ্র/তরি 

মহীপালে ক্ষমা-ভারং ৰিভ্রতি রাম-অধিকারিতাং দধতি (চ সতি), [ দিবাহ্বয়েন 

জনকভূঃ অহারি --(৩৮ শ্লেরক)। ] 

শবার৫-মহীপাল--(১) পৃর্থীপৃতি, (২) তন্নামা রামপাল-ভ্রাত। 

ঈতি--(১) ডিম্ব বা বিপ্নব। ক্ষমা-(১-২) পৃথী। আধি-__(২) মনোব্যথ|। 

জন্গুবাদ-__-(ক) গ্রথমতঃ (রামের) পিত৷ রাজ! (দশরথ) মৃত হইলে, 

এবং (তাহার) ভ্রত। ভরত বিপ্লববিধামি-শুগ্ধ পৃথিবীপালনভার গ্রহণ করিয়। 

রামচন্দ্রের অধিকার ব্রত অর্থ।ৎ রাজ্যশ।সনকার্ধা ধারণ করিলে ;-- 

(খ) পূর্বে (রামপালের) পিত! (বিগ্রহপাল) মুত হইলে, এবং তদীয় ভ্রাতা 

(দ্বিতীয়) মহাীপ!ল নীতিবিরুদ্ধকাধ্যে রত হইয়া পৃথিবী-শালনভার গ্রহণ করিয়। 

রামের (নিগড়বন্ধ রামপালের ) মানলিক ব্যথ| ব! ছুঃখ উৎপাদন করিলে ;_ 

রামে তু চিত্রকূটং বিকটোপলপটলকু্রিমকঠোরম্। 
ভূমীভূতমাপতিতে তপন্ষিনি মহাশয়ে সহনে ॥৩২॥ 

তন্বয্--(ক) তপাস্বনি মহাশয়ে সহুনে রামে তু বিকট.উপল-পটল- 

কুটিম-কঠেরং ভূমীভূতং চিত্রকূটং আপতিতে ( তি )-- 

(খ) মহাশয়ে সহনে তপস্বিনি বামে ৩."*চিত্রকৃটং ভূমীতৃতং আপতিতে 

(লতি)-_ 
গবধার্থ--তপস্বী--(১) তপস্তাব্রতধারী ( অর্থাৎ বানগ্রস্থব্রতধারী ), 
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(২) অনুকম্পার্থ। ভূমী(মি)ভূৎ--(১) পর্বত, (২) রাজ|। কুট--(১) শৈল- 

শ্ঙগ। (২) মায়।। 

অন্ুবাদ-_( ক) কিন্তু, বানপ্রস্থব্রতধারী হইয়া মহাশয় সহনশীল 

রামচন্দ্র, বিষম প্রস্তরপটলের কুট্টিমধারণে কঠিন ছিত্রকূট পর্বতে (শীঘ্র) উপস্থিত 

হইলে )-- 
(খ) কিন্তু, মহাশয় সহনশীল অন্ুকম্পার পাত্র রামপাল, বিষমপ্রস্তর- 

সমূহের কুট্টিমের স্তায় কঠিন (-চিত্ত), বিচিত্র-মাগ্সাকারী বাজ! মহীপালের নিকট 

(দ্রুত) উপস্থিত হইলে ;-_ 

অপরকভ্রাত্রাধিবসতি কষ্টাগারং মহাবনং ঘোরম্। 

হতবিধিবশেনবায়সকুশীলতাভেগ্যকুচজানৌ ॥৩৩। 

জন্বয়--(ক) হত-বিধিবশেন বায়ল-কুশীলত!-ভেদ্য-কুচ-জানৌ (তশ্মিন্) 

অপর-্ভ্রান্রা (সহ) কষ্টাগ!রং ঘে|রং মহাবনং আধবলতি (সতি)__ 

(খ) হুত-বিধিবশে! নব-আয্মদ-কুশী-লতা-ভেদি-অকুচ-জানৌ (তাশ্মন্) 

অপর-ভ্রাত্রা সহ মহ।-অবনং ঘোরং কষ্ট(গারং অধিধলতি (সতি)-__ 

শব্দার্থ কষ্টাগাপ_-(১) ছুঃখের আবাসস্তান, অথবা, যাহাতে আগার- 

রচনা কষ্টকর॥ (২) কাগাগৃহ । মহাবন--(১) বিশাল অরণা, (২) যাহাতে 

অবন বা রক্ষণের ব্যবস্থা বিপুল রহিয়াছে । বায়ল--(১) কাক। জানি--(১) 

বহুত্রীহিসমাসে 'জায়া” শবে লম।সাস্ত 'নিউ*-এর আদেশ হচ্, পরে সমাসবন্ধ 

পদটি অস্তে 'জানি'বক্প ধারণ করে। কুশী--(২) লোহবিকারময় নিগড বা 

শৃঙ্খল। অকুচ--সংকোচ-বিহীন, অনংকুচিত। 

অনুবাদ-(ক) ছুদৈববশত: যাহার জায়ার (লীতাদেবীর) স্তন কাকের 

ছুঃশীলতায় বিদীর্ণ হইয়াছিল, সেই (রাম) অপর ভ্রাতা লক্ষণের সহিত দুঃখের 

আগারম্বরূপ (অথবা, যাগাতে আগার রচনা কষ্টকর তেমন ) ঘোর মহারণে; 

বাঃ করিতে থাকিলে,_ 
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(খ) ছুর্েবের বলে নূতম আয়ল (লৌহ্ময়্) কুশী বা শৃঙ্খলযন্ত্রলতাধার 
বিদীর্ণ হইলেও ধাহার জানুত্্ (কাহার নিকট) সংকুচিত ব। আন্ত হয় নাই, 

মেই (রামপাল) অপর ভ্রাত| (স্থরপালের ) লহিত বিপুল-রক্ষণবিশিষ্ট ভয়ানক 

কারাগৃহে বান করিতে থাকিলে.১__ 

শিষ্টারিফ্টৈকদৃশি বিরাধকবন্ধাপদঞ্চ দধমানে। 
দক্ষিণকাষ্ঠাশ্রিত গতপঞ্চবটাসম্পিবেশে চ ॥৩৪॥ 

অন্বয়_ (ক) শিষ্ট-অরিষ্ট-এক-দুশি বিরাধ-কবন্ধ-আপদং চ দরধমানে, 
দক্ষিণ-কাঠ।-শ্রিতি গত-পঞ্চবটী-সন্লিবেশে ( সতি ) চ (তশ্মিন্)_ 

(খ) বিরাধক-ৰন্ধ-মাপদং চ দধমানে, শিষ্ট-অরিষ্ট-একদূশি দক্ষিণ-কা্টা- 

আশ্রিতি গত-পঞ্চবটা-ন্লিবেশে ( সতি ) চ (তশ্রিন)__ 

শবার্থ-শি্ট-(১) শেষীরৃত, কৃতাবশেষ, (২) অন্থুশিষ্টট কথিত। 
অরি&--(১) কাক, ২) অশুভ। দক্ষিণ--(১) দক্ষিণ (দিক্), 

(২) সরল। কাষ্ঠ1-(১) দিক্, (২) উৎকর্ষ । বটা--(১) বটবৃক্ষ, (২) কপর্দক 

( বরাটক )। 

অনুবাদ--(ক) সেই কাকের এক চক্ষু অবশিষ্ট রাখিয়া, (রামচন্দ্র) 

বিরাধ ও কবন্ধ নামক রাক্ষসদ্বয়ের বিপন্ডি ব৷ মরণ ঘটাইয়, দক্ষিণ দিক আশ্রয় 

করিয়া, পঞ্চবটী আশ্রমে উপস্থিত হইলে ;-- 
(খ) কষ্টদায়ক বন্ধম-বিপত্তির ভোগকারী সেই (রামপাল ) অশ্রভ 

বিধানেই একমাত্র দৃষ্টি-রক্ষাকারীদিগের (অর্থাৎ রাজোর অশ্ুভবিধায়ক 
জনদিগের ) কথা পরিজ্ঞাত হইয্া, সরলগ্রক্কৃতি লোকদিগের উৎকর্ষ আশ্রয় 

করিয়া, পাঁচটি কপর্দিকের মমাবেশও হারাইলে ১-» 

বিগ্রান্তাতয়াস্তবতি বহুত্বপলাদিন্বসারং চ। 

থরনিগ্রহং দধানে বিদধানে দূষঘণত্রিকে|চ্ছেদম্ ॥৩৫॥ 
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অন্বয়-"€ক) বিগ্র-আওস্ততঘা ( লক্ষিতাং ) বৃহম্ব-পলাদি-স্বসারং অন্তবতি 

চ, খর-নিগ্রহং দধানে দূষণ-ত্রি ক-উচ্ছেদং বিদধানে (লতি) চ)( তশ্মিন্)-- 

(খ) বি-গ্রান্ততয়। শ্ব-পলাদি-স্ব-নারং চ ৰছ অন্তবতি থর-নিগ্রহং দধানে, 

দুষণ-ত্রিক-উচ্ছেদং বিদধানে ( মতি )(চ) ( তম্মিন্ )-. 

পক্জার্থ__বিগ্র:১) বিগতনাদিক।  আস্ত--১) বদন। গ্রান্ত-- 

(২) ভক্ষ্য (বস্ত)। স্ব--(১) জ্ঞাতি, (২) নিজ। পলাদি--(১) মাংস- 

ভক্ষক (রাক্ষল), (২) মাংস গ্রভৃতি। খর-+(৯) তন্নাম! রাক্ষল, 

(২) প্রচণ্ড ব ছুংসহ। দূষণ--(১) তন্নাম। রাক্ষন, (২) রাগ, থেষ ও 

মোহরূপ দোষ ; অথবা, কািক, বাচিক ও মানসিক দোষ । ত্রিক--(১) ত্রিশিরাঃ 

রাক্ষদ (ক-মন্তক), (২) তিন বস্ত্র বর্গ । 

অনুবাদ_(ক) (রামচন্দ্র) বহু জ্ঞাতিজনবিশি্। মাংসাশী রাক্ষল 

রাবণের ভগিনীকে ( স্র্পণথাকে ) নাসিকাচ্ছেদে বদনশোভার লোপ দ্বার! 

অবমানিত করিয়! এবং খরনামক রাক্ষসের বধবিধানপুর্বক ( অপর 

রাক্ষসত্বয় ) দূষণ ও ত্রিশিরার বিনাশ সাধন করিলে ১ 

(খ) রামপাল ( কারাগারে ) খাগ্ঠাভাবে নিজের মাংলাদি ও নিজের 

স।মর্থয অত্যন্ত ক্ষয় করিয়।, হুঃলহ নিগ্রহ বা অপকার সহ করিয়া, (রাগ, দ্বেষ ও 

মোহরূপ, অথব। কাঘ্মিক, বাঁচিক ও মাননিক ) দোঁষত্রয়ের উচ্ডেদ করিলে 

বিজনম্থ।নবৃ'হে ভূতনয়াত্রাণযুক্তদায়াদে । 

বিদ্যুদবিলাসচঞ্চলমায়ামৃগতৃষ্ণয়াস্তররিতে ॥৩৬।॥ 

অন্থয়-_-বি-জনস্থান-বাহে ভূতনয়া-ত্র।ণ-যুক্ত-দায়াদে বিটাদ্-বিলাস-চধ্চল- 

মাঘ্মা মৃগ-তৃষ্ণ।-অস্তরিতে ( তশ্মিন সতি )- 

(খ) বিজন-স্থান-বুহে (বি+উহ ) ভূত-নয়-অত্রাণ-যুক্ত-দয়াদে বিদ্যাদ- 

বিলাস-চঞ্চজ-মায়।ঃ মৃগতৃষ্যয়। অস্তরিতে ( তন্মিন্ লতি )-- 
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শব্দার্থ বাহ--(১) পেনাবিন্তান, (২) যাহার তর্ক বা বিষেচন। শত্তিৎ 

বিগত। তৃতনয়া-(১) পৃথী-পুত্রী ( দীত৷)। দায়াদ_-(১-২) সপিও 
বান্ধব (ত্র।তা প্রভৃতি )) এখানে ইহ। পুত্রর্ক নহে। মা৮(২) লক্ষ্মী। 

মুগতৃষ্চা-_-(২) মন্বীচিক৷ অর্থ।$ মুগ্ধতা । তৃষ্ণা--(৯) স্পৃহা ও লিপলা। 

ভূত--(২) লত্য। 

অনুবাদ--( ক) (রামচন্ত্র) জনস্থানে সান্নবিষ্ট (রাবণের ) 

সেনাব্যহকে বিক্ষত করিয়|, পৃথীপুত্রী লীতার রক্ষাকার্ধ্য ভ্রাতা ( লক্ষমণকে ) 

নিযুক্ত করিম, বিছু/দ-বিলাসের স্থায় চঞ্চল মায়ামুগধারী (মারীচকে ) ধরিবার 

লিপ্সাদার। অনেক ব্যবধানে বা দৃববর্তী স্থানে (পৃষ্টিবহির্ভাগে) চলিম্মা গেলে ;__ 

(খ) (রামপাল) নিজ্জন স্থান ( কারাগারে ) বিলুপ্ত-চিন্ত/শক্তিক হইয়া, 

ভ্রাত! ( মহীপ!লকে ) সত্য ও নীতির অরন্ণে প্রসক্ত দেখিয়া, তাহার বিদ্ুৎ- 

গ্রকাশেয় 2য় চঞ্চল ম। ব। রাজলস্ষ্ীর ( অন্ুজভ্রাতার হস্তগত হইবার) মুগ্ঠতায় 

তিরোহিত ( অর্থ।ৎ মহীপালদার! গুপ্তস্বানে ক্ষিপ্ত ) হইলে )-_ 

মায়িধ্বনিন] শহ্কিতবিপদে| ভর্ত ও বঃ প্রভৃতায়াঃ। 
শিকৃতিপ্রযুক্তিতো রক্ষিতরি কনিষ্ঠে তথাপনে ॥৩7॥ 

তম্বয়__ (ক) মায়ি-ধ্বনিন। ভর্ভত শঙ্কিত বিপদঃ, ভূবঃ গভৃতায়াঃ নিক্কৃতি- 

প্রযুক্তিতঃ রক্ষিতরি কনিষ্ঠে তথ।-আপন্ে ( সতি তাশ্মন্ )-- 

(খ) মাম্নিধবনিন] শহ্ষিত-বিপদঃ ভূবঃ ভর্ত,ং গ্রভৃত।য়াঃ নিকৃতি-প্রযুজিতঃ 

রক্ষিতরি কনিষ্ঠে তথা-আপন্ে ( লতি তান্মন্)-- 

শব্দার্থ-মায়ী--(১) মায়াধারী, (২) খলজন। প্রভূত (১) উৎপর, 
(২) বনৃতর। নিরুতি--€১) ভঙ্সন, (২) শাঠা। আপন্ন--(১) প্রাপ্ত, 

(২) আপদ্গ্রস্ত। 

জন্গবাদ--(ক) মায়াধারী মারীচের উচ্চারিত (লক্ষণ, আমাকে ত্রাণ কর 
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এইরূপ ) আর্তম।দ শুনিয়। ভর্তার (রামের ) বিপদ আশঙ্ক। করিয়। পৃথথী হইতে 

সমুদভূত! (লীত! দেবী) লক্ষণের প্রতি ভতৎসন। গ্রায়োগ করিলে পর, 

(ভ্রাতৃবধূর ) রক্ষায় নিযুক্ত ( রামের ) কনিষ্ঠ ভ্রাতা (লক্ষ্মণ) (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ) 

সেই দিকেই অগ্রসর হইলে ১-- 

(খ) খলজমদিগের স্চনায় (নিজের রাজ/চ্যুতিরপ) বিপদ আশঙ্কা 

করিয়া ভূভর্তা ( রাজা ) মহীপালের প্রভৃত-পরিমাণে (ভ্রাতার বিরুদ্ধে) বহুল 

শঠ)প্রঘে!গ করাতে, ( ভবিষ্যতের ) রক্ষাকারী কনিষ্ঠ ভরত! (রামপাল) ছুর্গত 

ব। অ।পন্গ্রন্ত হইয়। পড়লে ;-- 

মাংসভূজোচ্চৈ্দশকেন জনকতৃর্দন্থ্যনোপধিত্রতিন। | 

দিব্যাহবয়েন সীতা বাসালংকৃতিরহারি কাস্তাস্ত ॥৩৮॥ 

[ কুলকম্। | 
অন্বয়--(ক) অন্ত বালালংকৃতিঃ দিবা! জনক-ভূঃ, আহ্বগ্নেম সীতা, কাস্ত। 

উপধি-ব্রতিন| দন্্যুন। উচ্চৈঃ মাংসভুজা দশ-কেন অহারি। 

(খ) অস্ত লীতাবাস-মলংককতি: কান্তা জনকভূঃ, দিব্যাহবয়েন ম|-অংলতূজ। 

উচ্চিঃ-দশকেন উপধিব্রতিনা দস্থ্যন। অহাপ্সি। 

শব্দার্থ-জনক-ভূ--(১) জনকই ধাহার উতপত্তিকারণ অর্থাৎ পিত।, অর্থাৎ 

সীতা, (২) জন্মভম ।কাস্ত/_(৯) প্রিষ্ব (স্বা), (১) কমনীয়! । দন্ুয--(১) চৌর, 

(২) শক্র । মাংস--(১) আমিষ, (২) ম। বা লক্ষ্মীর অংশ | দশ-ক--(২১) দশ- 

মস্তক রাবণ। মীতা--(১) জনক-নান্দনী, (২) লাজজলপন্ধৃতি। 

অন্ুবাদ্_ (ক) তাহার (রামের) গৃহের অলম্কারবপিণী দিবানান্িকা 

জনক-নন্দনী, সীতা-নামে পরিচিতা, প্রিয় ভাধ্য! ছল-তপন্বী চৌরতুল্য মহান্ 
রাক্ষস দশমস্তক রাবণ-কর্তুক অপহৃত1 হইলেন । 

(খ) লাঙগগল-পদ্ধতি ও বসতিত্বারা অলংকৃতা (অর্থাৎ কৃষিজাত ও বলতি- 

বছল!) রমণীয়| তাহার (রামপালের) পৈতৃকভূমি ব! জন্মভূমি (বরেন্দ্রী), দিব্য ব 
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দিব্বোক-নামক রাজলক্ষীভাক্ (রাজকর্ম্মচারী) অতুন্নত-দশাবস্থিত ছলব্রতধারী 

শত্রন্বার৷ গৃহীত হইয়াছিল । 

জ্রস্তামরজতম্জস্তান্য চ ভীমন্য বিবরপ্রহারকৃতঃ। 

সাভিথ্যয়। বরেন্্ী ক্রিয়াক্ষমস্ত থলু রক্ষণীয়াভূ ॥৩৯। 

ভন্য়--(ক) অভিখায়! বর' সা, ভস্ত-অনুজ-তমুজন্ত ভীমন্ত বি-বর-গ্রহার- 

কৃতঃ ইন্ত্ীক্রিয়া-ক্ষমন্ চ অন্ত রক্ষণীয়। অতভুৎ খলু। 

(খ) অভিথ্যয়! বরেক্জ্রী স ত্রস্ত। (লতা) অস্য অনুজ-তনুজস্ত বিবর-গ্রহ|রকুতঃ 

ক্রিয়া-ক্ষমন্ত চ ভীমস্ত রক্ষণীয়। অভূৎ খলু। 

শন্বার্থ--অভিখ)।-_(১) শোভা, (২) নাম ভীম--(১) ভয়ঙ্কর, (২) তক্নাম। 

কৈবর্তরাজ। বিবর--(১) পক্ষিশ্রেষ্ঠ (বি+বরা, (২) রন্ধ। 

অনুবাদ--(ক) শে।ভায় বা লৌন্দর্য্যে শ্রে্ঠ। সেই (সীতাদেবী), পক্ষশ্রেষ্ 

(জটাযুর) প্রহারকারী ও অনিন্ত্রকে ইন্দ্র করিতে সমর্থ, শ্বত্রাতৃবর্গ ও পুত্রবর্গের 

ত্রাসোৎপাদমকারী সেই ভয়ঙ্কর রাবণের রক্ষণের (ভোগের নহে)যোগ্যা হইলেন। 

(খ) বরেন্ত্রী নামে প্রসিদ্ধা সেই ভূমি (এখন) ত্রাসযুক্ত। হইয়া, তাহার 

(দিব্বোকের) অনুজ ভ্রাতা (কর্দোকের) পু রন্ধপ্রহারী ও সর্বকর্রক্ষম ভীম- 

নামক (নাঘকের) রক্ষণীয্ধ। হইয়।ছিল। 

স বিনাশিতমারীচো পগতেষ্টতমো৷ ভূজে। দধদ্বিফলৌ। 

ধাম নিজং পরিকলয়াংচকার শৃগ্যং সসূনুরথ রাম ॥8০॥ 

অন্বয়--(ক) অথ বিনাশিত-মারীচঃ অপগত-ইট্তমঃ বিফলোৌ ভুজৌ দধৎ 

স-নুমুঃ সঃ রামঃ নিজং ধাম শৃম্তং পরিকলয়াংচকার। 

(খ) অথ বিনাশিতম-অরী বিফলৌ ভূজৌ দধৎ, উপগত-ইষুতমঃ স-নুনুঃ চ 

( সন্ অপি ] সঃ রামঃ নিজং ধাম শুগ্ঠং পরিকলয়াংচকার | 

শব্দার্থ--নুহ--(১) অনুজ ভতা, (২) পুত্র ৷ ধাম-"(১) গৃহঃ (২) শৌর্ধ্য । 
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অনুবাদ -(ক) অনন্তর মারীচকে বিনাশিত করিয়া, প্রিষ্মতম। ভার্ধাাকে 

হারাইয়। বিফল ভুজন্ব়ধ!রণপুর্বক সেই রামচন্দ্র অনুজ ভ্রত। (লক্ষণের সহিত) 

নিজের গৃহ (পর্ণশ/লা) শূন্য মনে করিলেন। 

(খ) অনন্তর (ভবিষ্যতে) অত্যন্ত শক্রবিন]শ-বিধায়ী, (মন্প্রুতি) বিফল- 
বল ভূজবয় ধারণ করিয়!, ইষ্টতম (মাতৃবন্ধু) মিত্রগণকে প্রাপ্ত হইয়াও এবং 
পুত্রগণ সমন্থত হইয়!ও সেই রামপাল নিজের শোঁধ্যকে শুনা মনে করিলেন । 

অপি চেইয়া বিমুক্তঃ ক্ষময়। গুরুমন্যুদহনদীপ্ডেহয়ম্। 

অবনীপতিতাং তন্ুমপি ন তদ! সম্ভাবয়ামাস ॥3 ১॥ 

অন্থয়--(ক) অপি (চ) অন্পং চেষ্টয়া (লহ) ক্ষমন্া বিমুক্তঃ, গুরু-মনু)-দহন- 

দীপ্তঃ (সন্) অবনী-পতিতাং তন্ুং অপি তদ। ন সম্ভাবয়ামাস। 

(খ) অপি চ অয়ং ইঠয়। ক্ষময়া বিমুক্তঃ গুরু-মন্থ্য-দহন-দীত্ুং (লন্) তদ। 

তন্ুং অপি অবনী-পতিতা1ং ন লম্তাবয়ামাস। 

শব্জার্থ-_ক্ষম__(১) তিতিক্ষা, (২) পৃর্ী। মনুয--(১) ক্রোধ, (২) শোক 
ব| দুখ । অবনী-পতিত1_(১) ভূমিতে পতিতা, (২) ভূমি-পতিত্ব, রাজত্ব। 

তন--৮(১) দেহ, (২) অল্প। 

অন্ুবাদ্-(ক) কিঞ্ধ, সর্বপ্রকার ক্রিছার সহিত ধৈর্যা হারাইয়!, অত্য- 

ধিক ক্রোধবহ্িত্বার! দীপ্ত হইয়।। দেই (রামচন্দ্র) তথন নিজের দেহ যে ভূমিতে 

পতিত হইয়াছে, তাহ1ও লক্ষ) করিলেন ন|। 

(খ) কিঞ্চ, ই্টতম (জন্ম)-ভূমি হইতে বঞ্চিত হইয়া অত্যধিক দুংখানলে 

দগ্ধ হইয়া, সেই (রামপাল) তখন স্বল্পপরিমিত ভূমিপতিত্ব বা রাজত্বও (নিজের 
জন)) ভাবিতে পারিলেন ন!। 

সখ্য। সহ বিপঞ্ুদয়েন বিনয়বিধিন1 সুনুন। যত্াগু। 

কৃতপরমোহাপোহোলন স্থিরসংবিদুর্থানম্ ॥৪২।॥ 



২ র।মচবিত 

অন্থয়--(ক) বিপদ্ুদেন লহ বিনয়বিধিনা যত্বৎ সথা। সথনুম। কৃত-পর- 

'মোহ-অপোহঃ (সঃ) স্থির-নংবিৎ উত্থানং অলনধ। 

(খ) বিপছ্দয়েন (হেতৃনা) সখ]! সুনুন। (5) সহ বিনয়-বিধিন। ক্লুত-পরম- 

উহা-অপোহঃ স্থির-সংবিৎ ষত্বাৎ (সঃ) উখ্থানং অপন্ধ । 

শবার্থ-বিনয়বিধি--(১) নভ্রভাব, (২) অর্থশাস্ত্রোত্ব। বিনয় বা শিক্ষা 

বিষয়ক বিধান । সখ।--(১) হ্বিতীয় সহায়ক, (২) অমাত্য। লংবিৎ--(১) চেতন।, 

(২) নিশ্চয় বানংকল্প। উৎ।ন--(১) দণ্ডায়মান অবস্থা, (২) উদ্ভম। কুম্থ-__ 

(১) অনুজ ভ্রাতাঃ (২) পত্র । 

অনুবাদ--(ক) বিপদের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীম কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষণ 

প্রণতিবিধিতে ঘতবলহুকারে (জলসেচনাদিদ্বাব|) তাহার মুগ্চাতিশয়ের খণ্ডন কলে 

পর, তিনি ( রামচন্দ্র) স্থিরচেতন হইয। উত্থান লাভ করিলেন ( দীডাইয়। 

উঠিলেন )। 
(খ) বিপদের উদয়ছেতু সহায়ভূত (অমাত্যাদি) ও নিজেব পুত্রের সহিত 

(অর্থশান্ত্রের) বিনয়াধিকারিক (প্রক রণো তত) বিধানানুলারে শ্রেষ্টগ্রকার বুদ্ধি- 

বিবেচন! বা তর্ক-বিতর্ক করিয়া, স্িরপ্রতিজ্ঞ সেই (বামপাল) যদ্দপূর্তবক উত্থান 

বা উদ্যম অবলম্বন করিলেন । 

বিবিধবিশালব্যাল!টবিকাকীণ।বনির্র্বহূববীভৃৎ। 

উষ্টার্থাভিনিবিষ্টেন ততস্তেনাটি কষ্টেন ॥৪৩॥ 

ছন্বয়-__(ক) তত: বিবিধ বিশাল-ব্যাল-অটবিকা-আকীর্ণ। বছু-উববীভৃৎ 

অবনিঃ ইঠ্টা-অর্থ-অন্ভিনিবিষ্টেন তেন কষ্টেন আটি। 

(খ) ***ত, 'আটবিকা” ইই্-অর্থঅভিনিবিষ্টেন তেন কষ্টেন আটি। 

হব [থ--ব]ল--(১) শ্বপদ জন্ত, (২) শঠ ব্যক্তি । আটবিক -:(২) অটবী- 

গ্রদেশের সামস্ত। উব্বাভৃৎ__(১) পর্বত, (২) মহীধূর্ঙ্্্য ১ (১) প্রিয়া । 

ইষ্--(২)অভিলধিত। 
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অন্ুবাদ্দ_-(ক) প্রিয়। ( নীতার) উদ্ধারার্থ অভিনিবি্ই হইয়া, তিনি 
(রামচন্দ্র) কষ্টসহকারে বহু পর্বতসমদ্থিত এমন সব ভুভাগ পর্য)টন করিতে 

লাগিলেন, যাহ। বহুপ্রকার বিশাল শ্বাপদজস্তবিশিষ্ট অটবীলমৃষ্বারা সমাকীর্ণ 

ছিল। 

(খ) নিজেগ অভিলহিত (বরেন্দ্রীর উদ্ধারসাধনরূপ) বিষয়ে আভনিবিষ্ট 

হইয়।ঃ তিনি (রামপাল) বছুরাদ্-লমন্বত- এর্মন সব ভূভাগ আতিকষ্টে পর্)টন 

করিলেন, যাহ! বিবিধ বিশাল শঠ আটবিক বা অটবিসংশ্লিই সামস্তগণত্বারা সমা- 

কীর্ণ ছিল। 

অন্থয়ুভবনং সহসা মন্তব্রজমভ্যুপেতসাহায্যম্। 

অনুমেনে স মহাদে। রবিতনয়ং মিত্রভাবমাপন্নম্ ॥88॥ 
অন্বয়_-(ক) মহাদোঃ নস সহসাং অন্বয়-ভবনং অস্ত-ব্র্ং অভ্যুপেত- 

সাহ।য্যং মন্রভাবং আপরং রবি-তনয়ং অনুমেনে । 

(খ) মহাদে।;ঃ স অন্বম্ব-ভবনং অভ্যপেত-সাহাষং মিত্রভাবং আপন্নং 

অবিত-নয়ং সহ.সামস্ত-চক্রং অনুমেনে | 

শবার্থ_দোস্--(১-২) হস্ত। সহল্-(১) বল। সহ--(২) সহনশীল। 
অন্বয়--(১) কুল, (২) অন্নচর। অবিত--(২) রক্ষিত। 

অন্ুবাদ-- (ক) মহবাহু নেই (রামচন্্র) সামর্থ্যের কুলগৃছম্বরূপ, সমীপে 

আগত, স্বীকত-লাহাধা, মিত্রভাবাপন্ন রবিস্থত (মুগ্রীবকে) সাদরে গ্রহণ করিলেন । 
(খ) মহাবানু সেই (রামপাঞগ ) অন্গচর সংগ্রহের মূলস্বরূাপ ( অথবা, 

অভুযদয়ের হেতুতূত), স্বীর্বীত-সাহাযা, মিত্র“কোটিতে প্রবিষ্ট, গুড়নীতি বা! 

নীতিরক্ষাকারী, মন্বন্ধার্থ ব৷ সহনশীল লামস্তচক্রকে সাঙ্গরে গ্রহণ করিলেন। 

দেবেনভুবে। বিপুলদ্রবিণম্য চ দানতঃ সুুখাচক্রে। 

অমুন। হরিনাগপদী তিলন্ধবহলগ্রভাবোইসে। 18৫1 
৩ 



৩৪ রামচরিত 

ভন্বয়-__(ক) অমুন। বিপুল-দ্রবিণন্ত দেবেন (দেব+ইন )-ভূবঃ দানতঃ 

চ হরিনাগ-পদ-অতিলব্-ৰহল-প্র্ভাবঃ অসৌ সুখাচক্রে । 

(খ) অমুন! দেবেন হরি-নাগ-পদাতি'লব-বহল-প্রভাবং অসৌ ভূবঃ বিপুল- 
ভ্রবিণস্ত চ দানতঃ স্ুখাচক্রে | ' 

শব্দার্থ দ্রবিণ--(১) বল, (২) ধন দেবেন (দেব1+ইন )-- 
(১) দেবরাজ (ইন্দ্র)। দান--(১) ছেদ, (২) ত্যাগ । হরি-নাগ--(১) বানর- 

শ্রে্ঠ, (২) অশ্থওহন্তী। 

অন্ুুবাদ্--(ক) বিপুলপরাক্রম ইন্ত্রত্ুত বালির ছেদনবশতঃ বানর- 

শ্রেষ্ঠের পদে (বামরনায়কপদে ) অত্যধিকভাবে লব্ধবিপুল-প্রভাব সেই (শ্গ্রীব) 

সেই রামচন্দ্র কর্তৃক অনুকূলিত হইয়াছিলেন। 
(খে) সেই রাজা (রামপাল )-বর্তৃক, অশ্ব, হস্তী, ও পদাতি সৈম্তথ্ধার। 

লব্ধবিপুলপরাক্রম সেই (সামস্তচক্র ), ভূমি ও বিপুল ধনদানদ্বার অদন্ুকূলিত 

হইয়াছিল। 

অথ তরসাশিবরাজেনান্থ হিতেম্বেষিণাজ্ঞয়। ভর্ত ১) 

আশুগজেন বলবত। বাজিবরখ্যাতধান্র! চ ॥নিং॥ 

খরগ্চরুচারণবিক্রমদীপ্ন গহেন্দেণ কেশরিসুতেন । 
উদলডিব মহাতটিনীশোভাম্বীতেন দুস্তরমহোর্িঃ ॥3৭॥ যুগ্মম্ ॥ 

অন্থয়্--(ক) অথ তরসাশি-বর-অজেন, ভর্ত,ং আজ্ঞয়া। অস্ত ছিতেম্বেযিণ!, 

ৰবলবত। ঝ|জিবর-খযাত-ধায়! চ খর-গুরু-চারপ-বিক্রম-দীর্ণ-মহেন্দ্রেণশ কেশরি-নুতেন 

আশুগজেন শে।ভাম্বীতেন ( লত1) হুত্তর-মহো্মঃ মহাতটিনীশঃ উদলজ্বি। 

(খ) অথ অন্ত ভর্তঃ আল্ঞয়! ছিতেন্বেষিণ ৰলবত!, বাজিবর-খ্যাত-ধায। চ, 

খরওড-রচ1, বণবিক্রম-দীর্ণ-মহেজ্রেণ। কেশরি-ম্বতেন (ইব), শোভাম্বীতেন 

শিবরাজেন হৃন্তর-মহোর্থিঃ মহাতটিনী বেগেন গজেন আগ উদলজ্ৰি। 
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শব্ার্থ--তরদ্--(১) মাংল। তরসাণী--(১) মাংলাণী রাক্ষল। তরঃ--(২) বল 
বা! বেগ। হিত।--(১) প্রিয়। | হিত-*(২) শ্রপ্ত । বল--(১) সামর্থ, (২) সেন।। 

বাঙী-(১) পক্ষী, (২) অশ্ব। ধাম_-(১) গৃহ, (২) বল। মহেজ-_ 

(৯) তন্নামক পর্বত, (২) দেবরাজ ইন্দ্র। একশরী--(১) তল্লাম! বানর 

(হনুমনের পিতা) (২) মিংহ। আগ্ুগ-_ (১) বাযু। তটিনীশঃ-(১) 
নদীপ[ত সমুদ্র । মহাতটিনী--(২) গঙ্গ!। প্রযাত-_(১) কথিত, (২) প্রনিদ্ধ। 
খরগু--(১) তীক্ষর(শা (সুর্য । দীর্ণ--(১) বিদারিত, (২) ভীত। 

অন্বাদ--(ক) অণভ্তর, যিনি মাংলভুক রাক্ষলদিগের ক্ষেপক 

ছিলেন, যিনি নিজ প্রতু ন্ুগ্রীবের আজ্ঞায় সেই রামের প্রিয়ার ( সীতা দেবীর) 

অন্বেষণকারী হইয়াছিলেন, মহাবল ধাহার নিকট পক্ষিশেখর (সংপাতী) হইতে 

( সীতার ) বাসস্থান কথিত হইয়াছিল, এবং যাহার দুঃলহ ভরযুক্ত চরণবিমর্দে 

মহেন্দ্র পর্বত বিদ'ণ হইয়াছিল, সেই দীপ্তমান্ কেশরী বানরের ক্ষেত্র্জ পুত্র, 

বাধুলন্গন ( হনুমান ) মহোর্শিময় ছুত্তর ( নদীপতি ) সমুদ্র উলজ্বন কগিলেন। 

(খ) অনস্তর, যিনি সেই ভর্তা (রামপালের) আজ্ঞা হিতলাধনে 

ব্রতী হইয়্াছিলেন, ধিনি (পদাতিক-) দেন! যুক্ত ছিলেন, উত্তম অশ্বারোহী 

সেনার জন্তই ধাহার শৌর্য বিখ্যাত ছিল, এবং যিনি তীক্ষরশ্মি সুর্যের হ্যায় দীপ্ত 

ছিলেন, যিনি রণবিক্রমগ্রাদর্শনে দেবরাজ ইন্দ্রকেও ভীত করিয়াছিলেন, 

লিংহতময়সদৃশ ধিনি ( তিথি, বার, নক্ষত্র, যোগ ও করণ-এই পঞ্চ শুদ্ধিতে ) 
শোভাবুক্ত ছিলেন, সেই (বান্ধব) শিবরাজ অতিবেগনহকারে গজান্ধঢ় হইয়া 

লমতশীঘ্র মহ!তরঙ্গবতী হৃন্তর গঙ্গ। নদী পার হইলেন। 

আপন্নভীমরক্ষা। বিষয়গ্রামাকুলত্বহৃম্থা ঘ1। 

রস্তানুস্থতাবন্থুমত্যমুনানীতেনতেজসাভাজি ॥8৮1 

অন্বয়স্ক) ইন-তেজলা অমুনা অনুস্যতে। আপন্ন-ভীম-রক্ষ1 বিষন্ব-গ্রাম- 

আকুলব্ব-দুস্থ। ত্রস্ত। অন্ুমতী সীত। অভাজি। 
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(খ) অমুন! অনি-ঈতেন তেজলা আপন্ন-ভীম-রক্ষ। বিষন্ন-গ্রাম-আকুলত্ব- 

দুস্থ ত্রস্ত। অনুস্থত! ( সতী ) বন্থমতী অভাজি। 

পব্দার্থ-ইন_(১) কুর্যা। অসীত (২) (অলি+ইত) খজা-গ্রাণ্ড। 

আপর-:(১) প্রাপ্ত) (২) আপদ্গ্রস্ত । বিষয়--(১) ( বপরসাদি ) ইন্দ্িয়গ্াহা 

বিষয়, (২) ( গ্রামলংঘভূত ) দেশবিভ!গ (বিষয়াধিপতিজেলাপতি )। গ্রাম- 

(১) সমূহ, (২) গ্রাম নামক ক্ষুদ্র দেশবিভাগ। আকুশত্ব--(১) বাপ্তি, 

(২) ব্যস্তত। | 

অন্ুবাদ-_-(ক) অন্বেষণ চলিতে থাকিলে, সর্ষের সমতেজা: সেই 

( হনুমান), ভয়ঙ্কর রাক্ষসদিগের তত্বাবধানে স্থিতঃ (রূপা) বিষয় সমূহের 

ব্যাপকতায় দুর্গত, ত্রস্ত। লীতাদেবীকে কেবল জীবিতমাত্রাবশিষ্ট। লক্ষ্য করিয়া, 

তাহ।কে পুজ। গ্রার্শন করিলেন। 

(খ) (কৈবর্ভপতি) ভীমের (দেশ-) রক্ষাকার্য আপদ্গ্রস্ত করিয়া, 

এবং ( বরেক্ত্রীকে ) বিষদ্-নামক জনপদভাগ ও গ্রামসমূহের ব্যস্ততায় ছ্ছ 

অবস্থায় পতিত দেখিয়], তিনি (শিবরাজ) অনুসরণকালে ( নিজের ) খডী- 

গত পরাক্রমদ্বার! সেই ত্রাসযুক্ত ভূমির ( অর্থাৎ বরেন্দ্রীর ) ভঙ্গ বা! ভেদ 

বিধান করিলেন। 

তশ্তামাশ্বস্তায়াং সন্দিষ্টেন সহ রক্ষকব্যুহৈঃ। 

ভগ্রং পরিতোবনমুষিতালক্কা নাম চাস্ত পুদ্িষতঃ ॥৪৯। 

অন্বয়--(ক) সন্দিষ্টেন তন্তাং আশ্বন্তাঘাং ( সত]াং ) ( অমুনা ) [ছ্বিধতঃ বনং 

পরিতঃ রক্ষক-বুহৈঃ সহ ভগ্নম্, অন্ত লঙ্থা নাম পৃঃ উধিতা চ। 

(খ) সন্দিষ্টেন ( অমুন! ) রক্ষক-বৃাটহঃ পহ তত্তাং বন্ড অন্ত।য়াং (সত্যাং ), 

অন্ত দ্বিবত:ং অবনং পরিতঃ ভগ্মমূ। ক! নাম পুঃ চ অলং উিতা? 

শবার্থ-অন্ত (২) ক্ষিপ্ত । উবিভ--(১) দগ্ধ) (২) কৃতষলতি। 
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অবন--(২) রক্ষণ। দ্বিষৎ--(১-২) শত্রু (শনযোছমিত্রে” ইতি শতৃগ্রত্যননঃ )। 

অলং--পর্য্যাপ্ত ভাবে বা ঘথে্টভ।বে । 

জন্ুবাদ-(ক) (রাম হইতে আনীত) বার্তীন্ধারা তিনি (সীতা) 

আশ্বস্ত হইলে পর? ( সেই হনুমান) শক্র ( ব্লাবণের ) ( ক্রীড়া-) বন ইহার 

রক্ষকবর্গ সহ সর্ধতোভাবে ভাঙ্য়। দিয়াছিলেন; এবং তাহার (রাবণের) 

লঙ্বানাসী পুরীও তিনি দগ্ধ করিয়! দিয়াছিলেন4 “ 

(খ) রামপালছার। উপাদিষ্ট ( লেই শিবরাঁজ ), ভীমের নিবুক্ত ) রক্ষকবর্গ 

সহ সেই (বরেন্্রী ভূমিকে ) শীঘ্র ক্ষিপ্ত-বিক্ষিপ্ত ( লগুভণড ) করিয়া তুলিলে পর, 

তাহার শক্র (ভীমের) রক্ষাবিধান তিনি সর্বতোভাবে ভগ্ন করিয়। দিয়াছিলেন। 

কোন্ পুরী ( এমত অবস্থায়) পর্য্যাপ্তভাবে কৃত-বসতি থাকিতে পারে? 

ইতি কৃত্বাজ্ঞামাগত্য চিতাং ভূমিং সজ।নকীং নিজভত্রে। 
অক্ষান্তকরঃ প্রথিতাভিজ্ঞোহচকথস্মিথস্ত থাভৃতদরশ মূ ॥ ০ 

আবরম্তরামো নাম প্রথম: পরিচ্ছেদঃ । 

তন্বয়_(ক) ইতি আজ্ঞ।ং কৃত আগত্য অক্ষ-অন্তকরঃ 'গ্রথিত-অভিজ্ঞঃ 
সঃ চিতাং ভূমিং জান কীং তথাভূত দশীং নিজভর্জে মিথঃ মচকথৎ। 

(খ) ইতি আজ্ঞাং কৃত্বা আগত্য, অক্ষান্ত-করঃ প্রথত-অভিজ্ঞঃ সঃ চিত্তাং 

জানকীং ভূমিং তথাভূত-দশাং নিজভত্রে মিথঃ অচ কথৎ। 

শব্ধ -_গ্রথিত-_(১) প্রকটিত, (২) খাত । অভিজ্ঞা--(১) অভিজ্ঞান- 

চিহ্। চিৎ--(১) চেতনা । চিত--পরিচিত, ব্যাড । ভূমি--(১) স্থানমাত্র, 

(২) বনুন্ধর।। জানকী--(১) জনক-নন্দিনী লীতা, (২) জনক'সম্বন্ধিনী 

অর্থাৎ পৈতৃক। 

জনুবাদ্ধ--(ক) এইভ।বে (রামের) আজ্ঞা পালন করিয়া! প্রত্যাগত 

হইয়।, অক্ষ-নামক রাবগপুত্রের বধকারী লেই ( হুনুম।ন্), (লীতার ) অগিজ্ঞান 
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গ্রকটিত করিয্না, চেতনার ভূমি বা স্থানমাত্ররূপিশী ( অর্থাৎ কেবলমাত্র 
গ্রাণথধারিণী ) জানকীকে (সীতাকে ) সেইরূপ হুরবস্থাযর পতিত! বালয়া তাহার 

ভর্ত। (স্বামী) রামের নিকট গোপনে নিবেদন করিলেন। 
(খ) এইভ।বষে (রামপালের ) আজ্ঞা পালন করিয়। গ্রত্যাগত হুইয়া। 

(অন্তের পক্ষে) ধাছার করবল সহা কর! কঠিন হইত, বিখ]াত ও অভিজ্ঞ (সই 

(শিবরাজ ), পরিচিত বা পরিব্যাপ্ট জ়্ভূমি ( বরেন্ত্রীকে ) তথাতৃতদশ। গ্রাণ্ড 

(অর্থাৎ শিজের অধিকৃত ) বলিয়া! নিজের গ্রভূকে (রামপালকে ) গোপনে 

জানাইলেন। 

কাধ্যারস্তী রাম-নামক প্রথম পরিচ্ছেদ লমাপ্ত । 

[দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ] 

অথ ধৃত্যমর্ষগর্বের্াচ্ছলছুৎসাহোয়মুন্মিলৎপুলকঃ । 

রামে। মহানুভাবোপি বৈরিবিজয়োছ্যমঞ্চক্রে ॥১। 

অন্থয়--(কখ) অথ মহালুভাষঃ ধৃতি-অমর্ষ-গর্বব-উচ্ছলৎ-উৎসাহঃ অপি 

উন্সিলৎ-পুলকঃ অয়ং রামঃ বৈবি-বিজয়-উ্ছমং চক্রে। 

শবন্দার্থ--উৎসাহ--(১-২) বীররসের স্থায়ী ভাবের নাম। অনুভাব--(১-২) 
অলঙ্কারশান্ত্রে বণিত 'বিভাব”১ অন্ুভাব ও “বাভিচারিভ|।ব* এই ভাবত্রয়ের 

অগ্ঠতম ৷ ধৃত্যাদি--(১-২) এগুলি ব্যভিচারিভাব। পুলক (১ ২)-_ সাঁত্বক- 

ভাব-বিশেষ। 

অন্ুবাঞ্--(ক-খ)-অনন্তর মহান্গুভাব ব! রাঁজকীর-গ্রভাবন্বিশিই রাম 

(রামচন্দ্র ও রামপাল) উন্মিলিত পুলকর্থার৷ কণ্টকিতাঙ্গ হুইয়াও, ধৈ্ধ্যে, 

ক্রোথে ব। অসহুমশীলতায়। ও গর্বে নিজ উৎসাহ-ভাব উচ্ছলিত বা সংবদ্ধিত 
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করিয়!, শন্রর (রামচন্ত্র পক্ষে রাবণের, রামপালপক্ষে ভীমের) বিজয়ের জন্ত 

উদ্যম করিতেছিলেন। 

স্পর্শনজোতসাহাদ্ দ্বিগুণিত প্রভা বানরপ্রখীরান্তে। 

সমহ। নীলাজদবলয়ামলিতাঃ কুমুদুমাদধতঃ ॥২। 

তন্বয়--(ক)_স্পর্শনজ-উৎলাহাৎ দ্বিগুণিত-গ্রাভাঃ তে বানর-গ্রবীরাঃ সমহাঃ 

নীল অঙদ-বলয়-যামলিতাঃ কুমুলং আদরধতঃ- (স্তঃ তং ন্যবিশস্ত ইতি পূর্বেণ 
সন্বন্ধঃ) | 

(খ) ম্পর্শনজ-উৎসাহাৎ দ্বিগুণিত-গ্রভাবাঃ তে নর-গ্রবীরাঃ লমহানীল- 

অঙ্গদ-বলম্ন-অম[লিতা: কু-মুদং আদধত; (সম্তঃ তং স্/বিশস্ত ইতি পূর্বে সম্বন্ধ :)। 

শব্দার্থ__স্পর্শনজ--(১) স্পর্শন বা বাযুহইতে জাত, পবননন্দন হনুমান্, 

(২) স্পর্শন ব! দান হইতে উড্ভৃুত। যামলিত-_-(১) লংমিলিত। অমলিত--(২) 
মলবিহীন অর্থাৎ প্রকৃষ্টভাবে উজ্ভ্রলিত। মৃহ--(১) উৎসব । বল--(১) সেনা । 

তন্ুবাদ-_(ক) সেই বানরগ্রবীরগণ, বাুনন্দন ( হনুমানের ) উৎসাছে 
দ্বিগুণিত দীপ্তি লাভ করিয়।, উৎসব বা আনন্দচিত্বে, নীল ও অঙ্গদ-মামক 

(বানরযৃথপতি-্বয়ের) বল বা সেনার সহিত সংমিলিত হইয়া, এবং কুমুদের 

(তগ্নামক কপিসেনাপতির) আন্বকুল্য বিধান করিয়া, রঘুণাতি রামকে আশ্রয় 

করিয়াছিল । 

(খ) সেই নরগ্রবীরগণ (বড় বড় যোদ্ধারা), (ধনাদি) দান হইতে উদ্ভূত 

উৎসাহে দ্বিগুপিত গ্রভাব লাভ করিয়া, মহানীল (অর্থাৎ নীলমণি)-খচিত অঙজগদ 

(কেয়ুর) ও বলয় (কন্কণ)-ঘ্বার] প্রে।জ্জলিত হইয়া, পৃথিবীর হর্ষ সংব্ধিত করিয়া, 

রামপালকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। 

উরুতরসোনলসহিতাঃ পুথুনাগস্ভেণ সহ রভসমেতাঃ | 

সহতারপুফরগজাদিৰনঃ সাংরাবিণং দধত উত্তাল: ॥৩। 
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অন্বর-_ (ক) (তে বানর প্রধীরাঃ) উরু-তরসঃ মল-নহিতাঃ পৃথুন। আরস্েশ 
(চ) সহ রূভসং এতাঃ, সহ-তার-পুফর-গজ-আদি-ৰলাঃ লাংরাবিণশং দধতঃ উৎ- 

তালাঃ (লস্ত: তং স্তবিশম্ত)। 

(খ) (তে নরপ্রবীরাঃ) উরু তরসঃ অমলস-হিতাঃ গৃথুন। আরম্েণ সহ 

রভসং এতাঃ, সহ-তারপুফর গজাদি-বলাঃ সাংরাবিণশং দধতঃ উত্তালা: 

( লত্বঃ তং স্টাবিশস্ত ) 

শবার্থ--তরদ--€১) বেগ, (২) বল। রভল--(১) তন্মামক বানর, 

(২) হর্ষ বাবেগ। উত্তাল--(১)উদ্গত-করতাল, (২) উদগ্র। 

অনুবাদ--(ক) (সেই বানরপ্রবীবের1 ), প্রচণ্বেগে নল-নামক বানর- 

পতি, পৃথু-নামক ও আরন্ত-নামক বানরেব সহিত, রভস-নামক কপির নিকট 

যাইয়!, তার-নামক পুক্ষর-নামক ও গজাদি নামক বানর সৈনিকের সহিত, 

করতালি দিতে দিতে সকলে মিলিয়৷ কোলাহল উথ্থাপন-পুর্র্বক (রামকে আশ্রয় 

করিয়াছিল)। 

(খ) বিপুলসামর্থা-বিশিষ্ট (লই নরপ্রবীরের। ) আ৷লম্ত পরিহার করিম, 

(প্রভৃর) হিতকারী হইয়। মহারজ্ে বেগান্বিত ব! হর্ষান্বিত হইয়া, উচ্চশিমাদী 

বাস্তভাগুসমন্থিত তস্তি প্রভৃতি সেনাঙ্গসমূৃহ সঙ্গে লইয়া, উত্তাল বা উদতী অবস্থায়, 

কোলাহলধবনি উত্থাপন করিয়! (রাঁমপালকে আশ্রয় করিয়াছিলেন)। 

ক্রুরকরৰালধীরাঃ কুলিশসমাননখরা যুধ প্রক রাঃ । 

্ষুরদৃক্ষপতিমুখাস্তং স্তবিশন্ত ধুরন্ধারা ধরোদ্ধরণে ॥ ৪ ॥ 

অম্বয়--(ক) ক্র র-কর ৰালধি-ঈরাঃ  কুলিশ-সমান-নখর-আবুধ-প্রকরাঃ 

স্ষুরৎ-খক্ষপতি-সুখাঃ ধর-উদ্ধরণে ধুরদ্ধরাঃ (তে বানরপ্রবীরাঃ তং ন্যবিশস্ত)। 

(খ) ক্রব-করবাল-ধীরাঃ কুলিশ-সম-আনন-খর-আবুধ-গ্রকরা; প্ফুরৎ- 

খক্ষপতি-মুখাঃ ধর।-উদ্ধরণে ধুরন্কারা; (তে নরপ্রবীরাঃ তং ন্বিশস্ত )। 
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শবা।-_-ধন্ষপতি--(১) জান্ববন, (২) নক্ষত্রপতি চত্্র। ধর--.১) পর্বাত। 

ধর1--(২) পৃধী। 

অনুবাদ্ব__( ক) পর্বতোত্তলনে ধুরন্ধর (সেই বানরগ্রবীরগণ), তাহাদের 
খর হস্ত ও লাঙ্গ ল কম্পিত করিয়া, তাহাদের বজ্রলুদৃশ (কঠিন) নখগুলিকে আঘুধ- 

সমৃহরুপে বাবহ!র করিয়!, এবং দীপ্যমান খক্ষপতি (জান্ববানকে) রণাগ্রে নায়ক 

রাখিয়।, (রামচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াছিল)। 
(খ) (বরেন্দ্রী-) ভূমির উদ্ধারকার্ষে) ধুরন্ধর (সেই নরগ্রবীরগণ) নির্দয় 

অনি হস্তে ধারণপুরর্বক ধীরভাবে অবস্থিত হইয়া, বজবলদৃশ (কঠিন) মুখলমন্থিত 
হইয়! তীক্ষ আযুধনমূহ অবলম্বন করিয়া, স্ফুরৎ-চক্রের মত বদন ধারণ করিয়! 

( রামপালকে আশ্রম করিয়াছিলেন )। 

বন্দ্ গুণসিংহবিক্রমশৃবশিখরভান্করপ্রতাপৈসৈই | 
স মহাৰলৈরুপেতে। জেতুং জগতীমলত্তষুঃঃ ॥ ৫ ॥ 

অন্বয়_ (ক) বন্দ/গুণ-সিংহবিক্রমন্প্রশিখব-ভাস্কর প্রতাপৈঃ মহাবলৈঃ তৈঃ 

উপেতঃ (সন্) সঃ জগতাং জেডং অলভূষুঃ; | 

(খ) মহাৰলৈঃ তৈঃ বন্দ্য-গুণ-সিংহ বিক্রম শূর-ভাফর-গ্রতাপৈঃ উপেতঃ 

(সন্) সঃ জগতীং জেতুং অলভৃষ্ুঃঃ | 

শব্দার্থ_বল_-(১) লামর্থা, (২) সেন! । অলম্তৃষুঃ-(১-২) অত্যন্ত সমর্থ-ভূত। 

অনুবাদ_-(ক) সেই (রামচন্দ্র) বন্দনীয়-(শৌরধযদি-) গুণবিশিষ্ট। পিংহ- 

সমান-বিক্রমধারী, শুরাগ্রস্থানীয়, সুর্ধযোর গ্ঠায় প্রতাপান্বিত, মহাবলশালী সেই 

বানরনৈন্তের সহিত যুক্ত হইয়া, সমস্ত জগৎ জয় করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ ছিলেন। 

(খ) সেই (রামপাল) গ্রকাণ্ড বল ব! পেনাযুক্ বন্দ্য (ভীমষশাঃ), গুণ 

(বীরগুণ), লিংহ (জন্নসিংহ), বিক্রম (বিক্রমরাজ), শূর (লক্ষীশুর ও শুরপাল), 

শিখর (কদ্রশিখর), ভাদ্বর (ময়গলসীহ-মদদকলসিংহ) ও গ্রতাপ (গ্রতাপলীহ- 
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প্রতাপনিংহ)-নামক বীরশ্রেষ্ঠ (সামস্তগণের) সহিত মিলিত হইয়া, সমস্ত জগৎ 
জন্ম করিতে সম্পূর্ণ লমর্থ ছিলেন। 

প্রাপ্ত প্রবন্ধিতার্ভ্ুনবিজয়োহধিতবদ্ধনঃ পোমমুখশ্চ । 
অন্ুগতমা তুলসূর্মুগ্রবলভূজালম্বনো। রামঃ ॥ ৬ ॥ 

আম্থয়--(ক) প্রাপ্ত-প্রবন্ধিত-অর্ভুন-বিজয়ঃ, অর্থিত-বদ্ধনং, লোম-সুখঃ, 
অনুগতম-অতুল-নু্ু-প্রবল-ভূজাবলম্বনঃ রামঃ (বডুবেতি শেষ)) । 

(খ)'. অন্ুগত-মাতৃল*নুন্ধ প্রবল-ভূজাবলন্বনঃ রাম (ৰভূবেতি শেষ) | 

শব্দার্থ-_ প্রবন্ধিত--(১) প্রচ্ছিন্, (২) স্বীতীকৃত, উন্নমিত। অর্থিত--(১) 
যাচিভ বিষয়, (২) সাহাধা ভগ্ত গ্রাধিত। অনুগতম--(১) প্রধানতম 

অনুগমনকারী । সুন্থু--(১) অন্নুজ ভ্রাত', (২) পুত্র । মুখ--(১) বদন, (২) গ্রধান। 

(ক) ধিনি (কার্তবীর্ঘ্য)। অজ্জুনের প্রচ্ছেদনকারী (পরশুরামের) উপর 

বজয় লাভ করিয়াছিলেন, ধিনি (প্রার্থী লোকের) অভিলধিত বস্ত বাঙাইয়া 

দিতেন, সেই চন্ত্রামন রামচন্দ্র তদীয় অত্যন্ত অনুগত ও অতুলনীয় অনুজ ভ্রাতা 

(লক্ষণের) গ্রাবল ভূ (বলের) উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। 

(খ) যিনি অর্জুন (নরসিংহার্ভুন ও চণ্ডীর্জুন) ও বিজয় (বিজয়ব1জকে) 

মিত্ররূপে প্রার্ত হইয়৷ (দেশ-কোষাদিদ্বার) তাহাদিগকে সংবঞ্ধিত করিয়াছিলেন, 
যিমি বদ্ধীনের ( দ্বোরপবর্ধানের ) সাহাষ্য গ্রার্থন। করিয়াছিলেন, যিনি লোমকে 

(সামস্তগ্রধানগাবে) সঙ্গে লইয়াছিলেন, সেই রামপাল অনুরক্ত মাতুলপুত্রদিগের 

প্রবল বাহুবলকে অবলম্বন করিয়াছিলেন । 

অপি চগুধামনন্দনবিরচিতহরিকু্জরব্যুহঃ়। 
তুমুলমতুলরণরজচতুরজগ্জয়দরীন্ ৰলং কলয়ন্ ॥৭॥ 

জন্বস্স-্(ক) চগধাম-নন্নন-বিরচিত-হরিকুঞ্জর-বাহঃ (রামঃ) অরীন্ গঞ্জয়ত, 

ভৃমুলং, অতুল-রণ-রঙ্গ-চতৃরং বলং কলয়ন্ ( অজীগণৎ ইতি পূর্বোণা বয়; )। 
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(খ) চগ্ডধ।ম-নন্দন-বিরচিত-হরি-কুপ্রর-ব)হঃ ( রামঃ )। অনীন্ জর়ৎ, অতুল- 

রপ-রঙ্গ-চতুরঙ্গং তুমুলং ৰলং কলয়ন্ ( অজীগণৎ ইত্যনেন সব্বন্ধঃ )। 

শব্ষার্থ--চগ্ডধামা--(১) সুর্যা, (২) উগ্রগ্রভাব। হুযিকুঞ্জর-_(১) বানরশ্রেষ্, 

(২) অশ্ব ও হস্তী ( সেনাদত্বর )। রণরঙ্গ--(১) রণক্ষেত্র, (২) রণ-রাগ। 

জনুবাদ-_ (ক) ধাহার জন্য ( উষ্ণরশ্সি) সুর্ধেযর নন্দন (হ্থগ্রীব) শ্রেষ্ঠ বানর- 
সেনার বৃহ রচনা করিয়াছিলেন, মেই (রামচন্দ্র) রণক্ষেত্রে দক্ষ ও অতুলনীয় 

শত্রুর লঙ্জ।বিধানকারী, তুমুল ( রণব্যাকুল) সৈগ্ নিবেশিত করিয়াছিলেন 
(খ) যাহার জন্য উগ্রস্বভাববিশি্ই (রাজ)পালাদি ) নিজ পুত্রগণ অশ্ব ও 

হস্তিসেনার ব্যৃহ রচন! করিয়াছিলেন, সেই (রামপাল) শক্রজয়কারী, রণে!ৎসবে 

অতুলনীয়ভাবে উন্মত্ত তুমুল ( রণ-ব্যাকুল) (অশ্ব, হত্তী, পদাতি ও নৌবহর-_ 

এই ) চতুরঙ্গ সেনা নিবেশিত করিয়/ছিলেন। 

স তু ছুগ্ধসিন্কুরাজমথনগোত্রপ্রভবমুভয়ভুজদগুম্। 

পররাস্্রকূট্থভটং জেতারমজীগণন্লিজং বন্ধুম্॥৬। কুলকম্। 
ভন্বয়-_-(ক) সঃ তু পর-রাষ্ট্রকৃষ্ট-স্থভটং জেতারং ছুগ্ধ-সিন্ধুরাজ-মথন-গোত্র- 

প্রভবং উভয়-ভূজ-দও্ডং নিজং বন্ধুং অজীগণৎ । 

(খ) সঃ তু দুগ্ধ-সিন্ধুরাক্ত-মথন-গোত্র-গ্রাভবং পর-রাষ্ট্রকূট-স্্রভটং উভয়-ভুজ- 

দণ্ড চ নিজং ৰন্ধুং জেতারং অজীগণতৎ । 

শন্বার্থ__গ্রভব-+(১) পরাক্রম ব| প্রভাব, (২) উৎপত্তি স্থান। গেত্র-- 

(১) পর্বত, (২)কুল বা বংশ । পর--(১) শক্রু, (২) শ্রেষ্ঠ । বন্ধু--(১) লহায়ক, 

(২) বান্ধব। 
অনুবাদ--(ক) কিন্ধ, সেই (রামচন্ত্র), শত্ররাজ্োর (লঙ্কার ) লেই কুট 

( ছলকারী, তুচ্ছ বা ঘ্বপিত) ন্ুুষোদ্ধা৷ রাবণের জয়কারী ও বিশাল ছৃগ্ধমাগরের 

মন্থনদণ্ডন্ধপী মন্দরপর্বতের প্রভাব বা পরাক্রমবিশিষ্ট নিজ উভদ্ন ভূজদণ্ডকে 

( নির্ভরশীল) বন্ধু বলিয়। বিবেচন! করিয়।ছিলেন। 
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(থ)-_কিন্ধ' সেই (রামপাল), ধাহারা ( পীঠীপতি দেবরক্ষিত ) সিন্ধু 
রাজকে নিশ্পি্ বা নির্গীলিত-গর্ধ্ব করিয়াছিলেন এবং ধাহার! মথনের (বা গ্রুলিত্- 

নাম! মহুণের ) বংশোভ্ভব ছিলেন সেই শ্রেষ্ট রাষ্ট্কূট'বংশীয় সুভট ( নিজ মাতুল 

কুলের ) বান্ধবকে (কাহুরদেব, ম্থবর্ণদেব ও শিবরাজকে ) এবং [বিশাল দুগ্ধ 

সাগরের মন্থনদণ্ডরূপী মন্দরপর্তের গ্রভাব বা পরাক্রমবিশিষ্ট] নিজ ভূঙঙও- 

ত্বকে (যুদ্ধে) জয়শীল বলিয়া বিবেচন! করিয়াছিলেন । 

গময়ন্ স মহাসেনামেনামতিচিত্রবিক্রমে। ৰিত্রত 

শক্তিমথ তাবকারী রাম: শুশুভেহভ্যমিত্রীণঃ ॥৯॥ 

জন্বয়-_-(ক-খ) এনাং মহাসেনাং গময়্ন্, শক্তিং বিভ্রত্(চ) অতিচিন্র-বিক্রমঃ 

তারকারী সঃ রাম: অভ মিত্রীণঃ ( সন) শুশুভে। 

আব্দার্থ__বিক্রম--(১-২) পরাক্রম, (৩) (কার্টিকেক-পক্ষে) বিলপক্ষী, 

ত্দীয় বাহন মযূর। শক্তি--(১-২) সামর্থা, (৩) কা্ডিকেয়ের অন্তরবিশেষ | 

অনুবাদ-_(ক-খ) অনন্তর অত্যঙুত-বিক্রমশীলী সেই (রামচন্দ্র ও বামণাল) 

এই মহাদেন। পরিচালিত করিয়া, শক্তিধারণপুর্ববক ( রামপক্ষে, সমুদ্র ও রামপাল 

পক্ষে গল। নদী ) তরণ করিয়', শক্রুর সম্মুখীন হইয়া! শোভা পাইতে লাগিলেন। 

[টব £_এই প্লোকে শ্লেষোপমা দ্বারা রাম ও রামপাল-__উভয়েই শক্তি- 

নামক অস্ত্রধারী বিচিত্রবর্ণ মযুর্বাহন তারকার বধকার) কান্তিকেয়ের সহিত 

তৃলিত হইয়াছেন-__ইহা৷ বুঝিতে হইবে |] 

তস্ত মহা বাহিশ্থাং গুণ্তায়াং তরণিসম্তবেনীভূৎ । 

দ্বিষমভিযেণয়তো। মুখরিতদিকৃকোল।হলঃ সমুস্তারঃ ॥১০॥ 

অন্বর-_(ক) দ্বিষং অভিষেণয়তঃ তন্ত মহাবাহিন্যাং তরণিসম্তবেন গ্রপ্তায়াং 

(লত্যং), ল-মুৎ তারঃ কোলাহলঃ মুখরিত-দিক্ অভূৎ। 

(খ)......''''যুখরিত-দিকৃকোলাহলঃ সমুত্ত।রঃ অভূৎ। 
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শব্পার্থ__মহাবাহিনী--(১) বিপুল সেনা, (২) গঞ্জানদী। তরশি-(১) 

সুর্য, (২) নৌকা। গুণ্ত--(১) রক্ষিত, (২) ছন্ন। 

অনুবাদ--( ক) শক্রর সম্মুখীন হওয়ার জগ্ত অগ্রসর রাম্চন্ত্রের সেই 

বিপুল সেনা হুর্ধ্য-নন্দন ( ু গ্রীবের ) দ্বারা রক্ষিত হইলে প্র, তাহার্দিগের 

উচ্চ হুর্যনমন্থ্িত কোলাহল সমস্ত দিকৃগুলিকে মুখরিত করিয়াছিল। 

(খ) শত্রর সম্মুখীণ হইয়। অগ্রসর রামপালের শৌকাবহরঘার! গঙ্গা"দী 
আচ্ছন্ন হইলে পর, তাহার (নদী-) সমুস্রণের কোলাহল সমস্ত দিঙমগ্ডলকে 

মুখরিত করিয়৷ তৃলিয়/ছিল। 

আবালয়ন্ স বিদ্বত্রটীচীরু চৈশ্চমুরমুর্বিবিরচয়ন্। 
উত্তরকুলং পরিতস্তরে তরম্থী মহাসিন্ধোঃ ॥১১। 

ভন্বয়-_(ক-খ) তরন্বী সঃ বিঘদ্র)াচীঃ উচ্চ: অমুঃ চমুঃ বিরচয়ন আবালয়ন্ 

(চ) মহাসিন্ধোঃ উত্তরকৃলং পরিতন্তরে | 

শব্দার্থ__মহাসিন্ধু_-(১) মহাসাগর, (২) মহালরিৎ গঙ্গা । বিঘদ্র্যঙ --(১-২) 

সর্বত্র গমমশাল। 

অনুবাদ-_( ক-খ ) বলশালী ব। বেগবান নেই (রাম ও রামপাল) 
তাহার সর্বদিক্-গ্রলারিণী উচ্চশ্রেণীভূক্ত লেই সেনাকে (ব্যহাকারে) রচিত 
করি্া নিবেশিত করিলেন এবং (রামপক্ষে) মহানাগরেব ( রামপাল-পক্ষে, খহা- 

প্রবাহিনী গঙ্গার ) উভদ্ম পার আচ্ছন্ন করিগ্লা) ফেলিলেন। 

প্রবরকরকুলিশকন্দলনিক্ন্ো দস্তবিপুলপরগোত্রৈঃ | 

কঠিনজ্যাধবকধণনীরোধিতনিজ্জর প্রকোষ্ঠতটে: ॥:২॥ 
ধুতনাগৰলালোকাবরণৈরাশ্ব। হিত প্রযত্বতরৈঃ। 

স্ববিহিতরক্ষোপায়ৈরারন্ৃং তৈণ্হাবীরৈঃ ॥১৩। 
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অন্বন্প--(ক-খ) প্রবর-করকুলিশ-কন্দল-নিষ্ষন্ন-উদস্ত-বিপুল-পর-গো।ত্রৈ: 

কঠিন-জ্যাধর-কর্ষণ-নীরোধিত-মির্জর-প্রকোষ্ঠ-তটে: ধুত-নাগৰল-আলোকাবরণৈঃ 

আশু-আহিত-গ্রদ্বতরৈঃ স্ব-বিহিত-রক্ষঃ-অপায়ৈ; ( ণ্রক্ষা-উপপৈ:) তৈ: মহা" 

রীৈ: আরন্ধং ('অগতোরণং', দ্বিতীয়পক্ষে 'রণং' ২*শ শ্লোক দ্রব্য )। 

শব্পাথ--পর--(১) ব্যবহিত, (২) শক্র। গোত্র__(১) পর্বত, (২) কুল 
ব।বংশ। জাধর-_-(১) পূর্থীধ্র পর্বত, (২) ধনুঃ। নাগবল--(১) সর্পকূল, 

(২) হস্তিঘট।। আম্ব--(২) অশ্বলমুহ। 

অনুবাদ-_(ক) যে মছাবীরের। ( হনুমান্-প্রভৃতি বানরগ্রবীরের। ) ( লেতু- 
রূচনাকার্য ) আরম্ভ করিয়াছিল--তাহার। তাহাদের শ্রেষ্ঠ বজ্রকঠিন করপল্লব 

দ্বার। বিপুলায়তন অনন্িহিত (লমুদ্রের উদরবর্তী ) পর্বতগুলিকে আমূল উঠাইয়া 

আনিয়াছিল; তাহার! কঠিন পর্বতকর্ষণ কার্যে; তাহাদের অন্ষীণ বা সবল ও 

বিশাল বাহ্প্রকোষ্ঠগুলিকে বিশেষভাবে রোধিত বা ক্ষোভিত করিয়াছিল; 

তাহার! পোতালম্থ) নাগসেনার আলোকাবরণ দূরীভূত করিয়াছিল; এবং তাহার! 

আশু (শীত) প্রযত্বাতিশদ অবল্বনপূর্বক রাক্ষসদ্দিগের নাশের ম্ুবিধাশ 

কবিয়াছিল। 

(খ) ফে“বীরপুক্ষষের। (রমপালের পক্ষে রণক্রিয়! ) আরম্ভ করিয়াছিলেন, 

তাহার! শক্রদিগের বিপুল বংশ নিজ শ্রেষ্ঠ বজ্রলদূশ করপলবের সাহায্যে নি্মলিত 
করিয্াছিলেন ; তাহার! কঠিন ধনুগুলির আকর্ষণকাধ্যে তাহাদের সবল ও 

বিশাল বাহ্গ্রকোষ্ঠগুলিকে ক্লিট করিয়াছিলেন; তাহার! (যুদ্ধক!লে ) শিজ 

হস্তিঘট|র দৃষ্টিরো!ধকারী আলোকাবরণ বা! অন্ধপট বিদুরিত করিয়াছিলেন; 
এবং তহার। তাহাদের অশ্বপেনার প্রতি লবিশেষ যত্ব নিয়াছিলেন ও আত্মরক্ষার 

নর্ধগ্রকার উপায়ের স্থবিধান করিয়াছিলেন । 

দ্রষ্টব্য :--১৩শ গ্লোকের দ্বিতীঘঘ বিশেষণটির পর একটি ব্]াখা। এইরূপ 

হুইতে পারে কি ন| তাহা বিবেচ! £--"কঠিন পর্বতগুলির আকর্ষণ! তাহার! 
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( পর্বতন্থ ) দেবগণের বিশাল (গৃহ-) প্রকো্ঠগুলিকে জলে নিমাজ্জত করিয়া 
ফেপিয়াছিল। ] 

অবিদূরান্দোলিতভূমীনং অরমাপতন্মহাসত্বম্। 
ক্ষিপ্তথগাবলিসংকুলমবিরলশঙ্কুপ্রহা রঞ্চ ॥ ১৪॥ 

অন্বয়-_(ক) অবি-দুরান্দোলিত-ভ-মীনং, তরল। পতৎ্-মহাসত্বং, ক্ষিপু- 

খগাবলি-সংকুলং অবিরল-শু-গ্রহারং চ (অঙ্গতেরণম্)। 

(খ) অবিদূর-আন্দোলিত তৃঘি -ইনং,*..* সপ প্প্রণম্)। 

শব্বাথ-_-শবি-_-(১) পর্বত| ভৃ-(১) স্থান । ইন--(২) প্রভূ । 
মহাসব--(১) জলনিবাদী বড় জন্ত। (২) মহাবলান্বিত। খগাবলি--(২) 

পক্ষিলমূহ, (২) বাণসমূহ । শধ্চু--(১) জলজস্তরবিশেষঃ (২) শল্য, প্রহরণবিশেষ। 

অন্ুবাঞ-_( ক) লেই সেতু (জলমধ্যবন্তী) মত্স্তসমূহের বালস্থানগুলিকে 

অত্যন্ত আন্দোলিত করিয়! তুলিয়াছিল; ইহার জন্যই (জলস্থিত) মহা গ্রণীর। 

অতিবেগে সঞ্চলন করিতেছিল; ইহা বিক্ষিপ্ত (জলচর) পক্ষিসমূহত্বার৷ সংকুল 
হইয়াছিল) এবং ইহা। শঙ্কুনমক জলচর গ্রাণিবিশেষগুলিকে অবিরলভাবে 

প্রহার করিতেছিল। 

(খ) সেই রণে উভন্ন ভূমিপতি (রামপাল ও ভীম) নিকটবর্তা থাকিয়। 
পরম্পর আন্দোলিত-চিত্ত হইতেছিলেন; ইহাতে মহাবলাম্থিত (ভটের1) বেগে 
ঘুরিতেছিল; ইহ! ক্ষিপ্ত বাণাবলীর জন্ত বিপৎনংকুল হইয়! পড়িয়াছিল; 

এব* ইহাতে শন্কুনামক অন্ত্রবিশেষের অবিরল প্রহার চলিতেছিল। 

বিক্টাস্ত্যাডুম্বরচলনক্রমকরপালিঘোরসত্ঘট্রম্। 

উল্লাসিতকুন্তীর্ণাক্কন্দিতসৈচ্ধবমহাম্মিভরম্॥ ১৫ ॥ 

অন্বয়- (ক) বিকট-আন্ত-আড়ম্বর-চল-নক্র-মকর-প।লি-ঘে।র-লতঘ্রং, উল্লা- 

লিত-বুং, তীণ-আন্বন্দিত-লৈঙ্কব-উদন্লি-ভরং (অগতোরণম্)। 
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(খ) বিকট-অনি-আডঘ্বর-চলন-ক্রম-ক রপালি-ঘোর-সজ্বট্রং। উল্ল।সিত-কুস্তি- 

ঈর্ণ-আস্বন্দিত-সৈদ্ধব'উন্মি ভরং (রণম্)। 
শব্দার্থ কু--(১) পৃথিবী। দৈন্ধব--(১) সিন্ধু বা সমুদ্রলত্বন্ধী, 

(২) সিন্ধুদেশীয় ঘোটক । করপালী--(২) করূপাল বা খড় গধারী । 

অনুবাদ-_(ক) সেই সেতুতে বিকট ও ভীষণবদদনবিশিষ্ট চঞ্চল নক্র 

ও মকর পংক্তিনমূহের ঘোর ঈ-বট্র ব। বিমর্দী চলিতেছিল ; (রাবণবধোপ।য় 

বলিয়1) ইহ। স্বার! পৃথিবী উল্ল।লিত হইতেছিল ; এবং সমুদ্রের ভন্মিসমূহ ইহ! 

দ্বারা তীর্ণ হইলেও যন্ত্রিত হইয়া! পড়িয়াছিল। 

(খ) সেই রণে ভয়ঙ্কর অমির আড়ম্বর, কম্পন ও সঞ্চালন প্রদর্শন 

করিয়৷ খড়গধারী পুকষের৷ পবস্পরের সঙ্গে ঘোর সংঘট্রন চাঁলাইতেছিলেন; 

এবং (রণোগ্যমে) উদ্ভাসিত বুস্তধারিগণদ্বর! লিন্ধুদেশীয় ঘোটকসমূহের উম্মিনামক 

গতিবিশেষ অভিযুক্ত ও তিরস্কৃত হইতেছিল। 

বিদ্রিতজিতানিলরংহোহরিবলমাহতপদাতিসন্দোহম্্। 
দ্লিতগলদ্দানজলদ্িরদং নিভিন্নবহুৰীরম্ ॥১৬। 

অন্থয়-*্(ক) বিদিত-জিতানিলরংহো-হরিবলং, আহত-পদ আতি-নন্দোহং, 

দলিত-গলন্দান-জল ছ্বিরদং, নিভিন্ন-বছ-বি-ইরং (অগতোরণম্)। 
(খ) বি-দিত-জিতানিলরংহে!-হরিৰলং, আহত-পদাতি-সন্দোহং, দলিত- 

গলৎ্শনানজল-ছিরদং, নিভিন্ন-ৰুবীরং (রণম্)। 

শব্দার্থ বিদিত--(১) জ্ঞাত) (২) বিচ্ছিন্ন । হরি--(৯) বানর, (২) অশ্ব। 

পদ..*(১) স্থান, (২) চরণ। দান-_-(১-২) হস্তিমদ। আ[ত-_-.১) শরালিপক্ষী। 

বি--(১) পক্ষী । ইর!--(১) জল। বল-_(১) সামর্থা, (২) সেনা। 

তনুবাদ--(ক )--০ই সেতুর (নির্াণ কাধে) পবনবেগজগ়্কারী 

বান্রগণের সামর্থ সুক্তাত ছিল ইহা দ্বারা আভতি-নামক (ঙগলচর) পক্ষিলমূহেক় 
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বাল-স্থান ব্যাহত হইয়াছিল) ইহা স্বার! মদবর্ধী জলহম্তিগণ দলিত হইয়াছিল; 

এবং ইহ। দ্বার! বনুপক্ষিলমন্থিত জলরাশি নিভিন্ন হুইয়াছিল। 

(থ)-__ সেই রণে পবনবেগাতিক্রমী অশ্বসেনা বিশেষভাবে ছিন্ন-ভিন্ন 

হইম্মাছিল; ইহাতে পদাতিলেনালমৃহ অ।হত হইয়াছিল; ইহাতে মদজলবর্ষী 
হত্তিলমূহ দলিত হইয়াছিল ; এবং ইহাতে বহু বীরপুরুষ নিভিন্ন হইয়াছিল। 

সহসাবিঘটনয়! জীবগ্রাহগ্রান্চিতাহিত প্রবরমূ । 

স্কুরদসমধামসম্পন্তিমীয়মানৰলসম্থা ধম্ ॥১০। 

অদ্ঘয়--(ক) সহল। অবি-ঘটনয়া অঙ্গীব গ্রাহ-গ্রাাহিত-অহিত-প্রবরং, 

শ্দুরৎ-অসম-ধাম-সম্পৎতিমি-ঈীয়মান বল-সংবাধং (অগতোরণং)। 

(খ) সহন। বিঘটনঘ। জীব-গ্রাহ-গ্রাছিত অহিত-গ্রবরং, স্ফুরৎশঅসম-ধাম- 

সম্পত্তি-মীয়ম।ন-ৰল-সংবাধং (রণম্) 

শব্দার্থ- -সহসা-(১) অবিলম্বে, (২) বলসহকারে । অরবিি--(১) পর্বত। 

অহিত--(১-২) শক্র । ধাম--(১) দেহ, (২) প্রভাব ব। পরারুঘ। বল--(১) 

সামর্থ; (২) সেনা। শীয়মাম_(১)গম)মান। মীয়মান-_-(২) হন্তমান ব। 

ক্সীঘমাণ। 

তন্ুুবাদ-(ক) দেই সেতু অবিলন্বে শৈলদ্বার! নিগিত হওয়ায়, ইহ! 

দ্বার গ্রাহ বা জলজন্তগণ নির্দীবতা বা জীবনশৃতা প্রাপ্ত হইয়াছিল ও ইহাত্বারাই 

শক্রপ্রবর (রাক্ষসাধিপতি রাবণের) ধরা-পড়ার পথ হইয়াছিল) এবং ইহ! 

হইতে অধ্যবসায়-সমান্ত অতুল দেহ-সম্পদ্ধারণকারী তিণমসমূহ দ্বলমর্থ্যে 

বাধ! প্রাপ্ত হইয়াছিল । 
(খ) সেই রণে বিধির বিঘটনে শক্রপ্রবর (ভীম) বলপুবক জীবনসহ 

গৃহীত হইয়াছিল বা ধর! পড়িস্সাছিল) এবং ইহ! অতুল গ্রভাবদম্পদ্বিশি্ 

হন্থমান সৈগসমৃহ্র! স্কুল হইয়। উঠিয়।ছিল 
৪ 
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সংক্ষুপ্নং চ পর্বতা ঘ।ত বিঘটি তশঙ্খ কন্ধরমূ। 

শৈলাস্ফালসমুচ্ছলননাটিতককবন্থকীলালম্ ॥১৮। 

অন্থয়__(ক) সংক্কুনং পর্বতাঘাত-বিঘটি ত-শঙ্খ-কন্করং শৈলাস্ক।ল-সমুচ্ছলং- 
নাটিতক-কবন্ধ-কীলালং চ ( স্গতরণং )। 

(খ),***""শৈলাক্ষাল"সমুচ্ছলৎ-নাটিত-ক-কবদ্ধকীলালং চ ( রণং)। 

শব্ার্থ-_শঙ্খ--(১) কন্ধু (» ৮1), ২) ললাটের আস্থি। কন্ধর--(১) বাগ্িবাহ 

বা মেঘ। কন্ধরা--(২) গ্রীবা। কবন্ধ-_(১) [বিকট বন্ধ, (২) ছিন্সমস্তক দেহ। 

কীলাল--(১) জল, (২) শোণিত। ক--(২) মস্তক । 

অনুবাদ্ব--(ক) বিশেষয।তায়াতে ক্ষু্পথ সেই সেতুতে পর্বতের অঘ।তে 

শঙ্খলকল ও মেঘনকল বিচুণিত হইতেছিল; এবং ইহার বিকটবন্ধ জলরাশি 
শৈলসমূহের আন্ফালনে উচ্ছলিত হইয়। নৃত্য করিতেছিল। 

(খ) সেই সংক্ষোভযুক্ত রণে শৈলাঘাতে ( যোদ্ধ,বর্গের ) ললাট]স্থি ও 

গ্রীবাসমূহ সংচুণিত বা সংভগ্ন হইতেছিল; এবং ইহাতে (হত সৈনিকদিগেব ) 

মন্তক ও কবন্ধগুলির শে।ণিত প্রবাহ শৈলাক্কালনে উচ্ছলিত হুইয়া বেগে নৃত্য 

করিতেছিল। 

কৃতবিশ্বশিবা বৃত্তিং স্বলভবন্থমেকমুপনতরজতগিরিমূ। 

হরহৃতরত্বীকরং বুষোপকল্লিতাপ সরোদন্তকামম্ ॥১৯॥ 

তান্বয়-_-(ক) কৃত-বিশ্ব-শিব আবৃত্তিং, স্থলভবন্-মেকং, উপনত-রূজতগিবিং, 

হর-আহৃত রদ্ধাকরং বৃষ-উপকল্লিত-অপ্সরো-দত্ত-কামং ( অগতরণং )। 

(থ) কৃত-বি-শ্ব শিবা-বৃত্তিং, স্ুলভবন্ু মেক, উপনত-রজত-গিরিং, হর-আহ্ত" 

রত্বকরং) বৃষ-উপ কল্পিত-অপ্নরো-দত্ব-কামং ( রণং )। 

শন্মার্থ_বিখব_(১) জগৎ। বি-(২) পক্ষী । বৃষ_(১) ইন্দ্র, (২) ধর্ম। 
জনুবাদ্ধ--(ক) সেই সেতু (রাবণবধের কারণ হইন্লা) জগতের কলা!শের 
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আবর্তন আনিমাছিল; ইহা (রভুাদি) ধনের স্ুলভপ্রপ্তির আধার মুমের 

পর্বতের তৃল্য ছিল; ইহ যেন স্বয়ং উপস্থিত রজতগিরি ( কৈলাস-পর্বত )) ইহা 

যেন মহাদেবকর্তৃক আহুত স্বয়ং রত্ু।কর (বা সাগর)-দেবতুল) ছিল; এবং 

ইহা ইন্ত্রকে (রাবণ-বন্দীকৃত ) দেবন্ন্দরীগণের প্রদত্ত রতি-সস্ভোগ ব্যবস্থা! 

করিতে নহায়ক হইয়াছিল 

(খ) সেই রণ পক্ষী, কুকুর ও শৃগালসমূণ্হর থাছাবৃত্ত সম্প্দন করিয়া- 

ছিল ; ইহা মেরুপর্বত স্থাশায় হইয়া (পকলেব পক্ষে) (বত্বাদি) ধশপ্ররপ্তি স্থল 

করিয|ছিল ? (যুদ্ধবি্গয়ী শুবগণের পক্ষে) ইহা রজতগিপিতুল/ হইছাছিল ) 

(সমুদ্র পালরাঙ্গগণের অন্মকারণ বলম1) ইহাতে রত্বাকরকে ( সমুদ্রকে ) 

মহাদেব আহ্বান করিয়াছিলেন) ইহাতে ( হত সৈনিকগণের পক্ষে) স্বররমণী- 

গণেব পদন্ত গ'ত'ভাগ ধর্মশান্ত্রমতে শশ্রমো্দত ছিল। 

[ত্র্টধা__ধর্ষণান্থে বিহি* আছে যে, ধুদ্ধ হত বারপুকষশণ স্বর্গে দেবযে।ষিদ্- 

গণের সঙ্গন্্খ লাভ করিতে অধিকারী হয়|] 

সম্যগন্তগতবসাশেনাপ্রথমসহোদরেণ রামেণ। 

ভীমঃ স লিন্ধুরগতোরণং রচয়ত। কিলাৰন্ধি ॥ [কু] ॥২০॥ 

আঅন্বয়-লম্াযক্ অন্রগ-তরদাশ-ইন-ম গ্রথম-্মহোদরেণ রামেণ অগ-তে|রণং 

রচয়ত। (লতা) ল ভীম: [িদ্ধুঃ অবদ্ধি কিল। 

(খ) লম)কৃ-অন্থগত-রদা-আশেন রণং রচয়ত| রামেণ সঃ ভীম: অপ্রথং (বথ! 

তথ। ) দরেণ অলহ: দিন্ধুর-গতঃ কিল অবন্ধি। 

শব্দার্থ__প্রথা-+(২) খ্যাতি বা প্রশংস।। আশ।--(২) দিকৃ। ইন-- 
(১) পতি বা! প্রভু । তরলাশ-(১) মাংসতৃক্। অগ--(১) শৈল। ভীম-_ 

€১) ভত়মহ্কর, (২) তন্নম। কৈবর্তপতি। রস1--(২) পৃথিবী । লিন্ুর_ 

(২) হস্তী। 
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ভন্যুবাদ্ব--(ক) মাংসভূকৃ রাক্ষলগণের পতি (রাবণের ) ছিতীমম সহোদর 

( বিভীযণকে ) সম)গৃভ।বে ( বিশ্বস্তভাবে ) অনুগত ( সেবকরূপে) পাইয়া, রামচন্দ্র 
পর্ধতশ্িল। ঘর! লেতু নির্ম।ণ করিয়! সেই ভয়ঙ্কর সমুদ্র বাধিয়াছিলেন, ইহ! শুন! 

ষায়। 

(খ) পৃথিবীর সর্বদিক্স্থিত জনগণকে সম্যগভাবে প্রাপ্ত হুইঘ্/ ( অথব।, 

পৃথিবীর সর্বদিক্ সমাগ্রূপে নিজের অনুগত করিয়৷ ব। জয় করিয়া লইয়! ), 

রামপাল অখযাতির সহিত ভঞ্*্তব সেই ভীমনামক ( কৈবর্তপতিকে ) হত্তি- 

( পৃষ্ঠ ) গত অবস্থায়ই ব।ধিয়। ফেলিয়াছিলেন। 

যমন্ুপ্রবিশ্বা পানীয়ানাং পাতারমেকম!তীয়।ম্। 

ক্ষোণীভূতঃ সপক্ষ1 রক্ষাং জিষ্পোরধুদ্ধিষতহ ॥২১॥ 

তম্বয়--(ক) পানীয়ানাং পাতারং একং যং অন্ুপ্রবিহ্য সপক্ষাঃ ক্ষে।ণীভৃতঃ 

দ্বিতঃ জিষে): আত্মীয়াং রক্ষাং অধুঃ। 
(ধূ). জিজ্ঞোঃ দ্বিতঃ . ১, 

শব্দার্থ-পানীয়--(১) জল,১(২) রক্ষণীয়। প|/তা--(২) পতি, (২) রক্ষক। 

[জধু--(১) ইন্দ্র, (২) জঙ্গশীল। পক্ষ-:(১) পাখা, (২) নিজশক্ষীয় লোক। 

ক্ষোনীভূং--€১) পর্বত, (২) ভূমিপাল ব! রাজ! । 

অন্ুবাদ্--(ক) যে জলপত লিন্ধতে (ব! লাগরে) প্রবেশ করিয়!, 

পক্ষযুদ্ক ( মৈনাকাদি ) পর্বতসমূহ শক্ররূপী ( আক্রমণকারী) ইন্দ্র হইতে 

অ।তরক্ষা করিয়াছিল। 

(খ) রক্ষাযষেগ্য (রাঞ্গণেব ) রক্ষক বণিয়। যে (ভীমকে) আশ্রম্ম করিয়া 

স্বপক্ষীয় রাজগণ জয়শীল শত্র হইতে আত্মরক্ষা করিতেন । 

যত্র বিপক্ষাণামপি ভূমিভূত।ং বাহিনীহত।ণি | 
নিরমজ্জন্ দুর্বারাণাভিতঃ সর্বৌঘমিলিতানি ॥২২। 
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জন্বয়--(ক-খ) যত্র বিপক্ষাণাং ভূমিভূতাং ছুর্বারা(ণ বাহিনী-লহত্রণি অপি 

লর্বৌঘ-মিলিতানি ( সস্তি) অভিতঃ নিরমজ্জন্। 
শব্দ।্থ-বিপক্ষ--(১) বিগত পক্ষ (পাথা-হীন), (২) শক্র। ভূমিভূং-- 

(১) পর্বত, (২) রাজ! । বাহিশী-_-(১) নদী, (২) চমু (সেনা)। ওঘ--(৯) 

প্রবাহ, (২) সনাহ ( অন্ত্-শস্ত্রের লরঞজ।ম )। 

অন্ুবাদ্__(ক) যাহাতে (যে লিন্ধুতে) পক্ষবিহীন পর্বতলমূহ হইতে 

উদ্ভূত দুর্বার প্রবাহে প্রবহমাণ নদী লহত্র সর্বপ্রকার জলগ্রবাহ লইয়া চতু্দিক 
হইলে শিমগ্ন হইত। 

(খ) ধাহাতে (যাহার সহিত রণে) শক্রপক্ষীয় রাজগণের ছর্বার লেন।- 

লমৃহ নর্বপ্রকার সন্নাহ-সমন্থত হইয়াও নিরুদেশ হইয়! যাইত অর্থ।ৎ পর|জিত 

অবস্থায় খিলুধ্ত হইয়! যাইত | 

যম্মিন্ রত্বাণামাশ্রয়ে সরস্বত্যপি স্বয়ং লক্ষ্মী; । 

তে পারিজাতবা্িপ্রবরকরীন্দ্রাদয়োহপাাসন্ ॥২৩॥ 

জন্বয়__(ক) রত্বানাং আশ্রয়ে যন্মিন সরম্বতি স্বয়ং লক্ষ্মী; অপি, তে 
পারিজাত-বাজিপ্রবর-্করীন্দ্রাদয়ঃ অপি আসন্। 

(খ) রত্বানাং আশ্রয়ে ষন্নিন্ সরস্বতী স্বয়ং লক্ষ্মীঃ অপি, তে অপ-অরিজাত- 
বাজিগ্রবর-করীন্রাদয়ঃ অপি আনদন্। 

শব্দর্থ-সরত্যান্-_-(১) সমুদ্র। ম্বরত্বতী (১-২) ভারতী । অপারিজাত-_ 
যাহাদের অরিসমূহ অপগত হইয়াছে তাহার1। 

অনুবাদ--(ক) লর্বগ্রকার রত্বের আলয় যে জলময় সমুদ্রে, ম্বয্ং 

লক্ীদেবী ও পারিজাত (ভ্রম ), শ্রেঠ অথ ( উচ্চৈঃশ্রবাং ), গজরাজ (এরাবত ) 

গ্রসৃতি লেই সেই বস্তলমূহ বাস করিতেন। 

(খ) লর্বপ্রকার (ধন) রত্বের আধার যে ভীমের মধো স্বয়ং 
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সরস্বতীও লক্ষ্মীদেবী আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং বহার অধিক।রে ( সেনাঙ্গরূণে ) 

শ্রেষ্ঠ অশ্ব ও হস্তী গ্রভৃতি সহ সেই লেই (স্থভট ) জনেরাও অপগতশক্র হইয়। 

অবস্থান করিত। 

বিশ্বম্তরেণ লম্ষ্ীর্লেভেমুতমলক্তি স্ুমনোভিঃ 

কিঞ্চ লভতে ন্ম-শভুরাজানং যং সমাসাছ্য ॥২৪॥ 
অন্বয়--(ক) যং সমাসাছ্ বিশ্বস্তরেণ জঙ্মীঃ কেভে, স্ুমনোভি) অমৃতং 

অনস্তি, কিঞ্ শভভূঃ রাজানং লভতে স্ম। 
(খ) যং রাজানং সমাসান্ত বিশ্বং ভরেণ লক্্মীঃ লেভে, স্থমনোভিঃ অমৃতং 

অলভ্তি, কিঞ্চ ভূঃ শং লভতে ম্ম। 
শব্দার্থ _-নুমনস্_(১) দেব, (২) সঙ্জন। অমৃত (১) পীযূষ, (২) 

অয।চিতদ[ন। রাজা--(১) চন্ত্র, (২) ভূপতি। 

অন্ুুবাদ-( ক) ধাহাকে (যে সমুদ্রকে) পাইয়া বিশ্স্তব (বিষু) 
লক্ষমীকে লাভ করিয়াছিলেন, দেবতার! অমৃত পাইয়ছিলেন এবং শত (শিব) 

চন্দ্রকে পাইয়াছিলেন। 
(খ) ধাহাকে (যে ভীমকে) রাজরূপে পাইয়া, সমস্ত জগৎ 

অত্যাধকভাবে সন্পৎ লাভ করিয়াছিল, লজ্জনের। অযাচিত দান প্রাণ্ড 

হইয়াছিলেন এবং পূর্থী কল্যাণ লাভ করিয়াছিল 

অজীজিবন্ জগদখিলং দধতঃ পারার্থমধিনো ঘনা2। 

অচুযুতপদমধিরুহা যস্য চ কল্পদ্রেমপ্রকৃতেঃ 0২৫ 
অন্বয়__-(ক) কল্পদ্রম-গ্রকতেঃ যন্ত অরিনঃ পারার্ধ্যং দধতং ঘনাঃ 

অচাত-পদং অধিক্হ্য অখিলং জগৎ অজীজিবন্। 

(খ) কল্পদ্রম-গ্রকুতে: যস্ত পারার্থাং দধতঃ ঘনাঃ অর্থিনঃ অচুাত.পদ্দং 
অধিরুহা ...." "| 
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শব্দার্থ_গ্রকৃতি-_-(১) উৎপত্তিস্থান,। (২) স্বভাব। অচুঃতপদ-_(১) 

বিষুপদ অর্থাৎ আকাশ, (২) অস্মলিতপদ | ঘন--(১) মেঘ, (২) অবিরল 

( বহুসংখ্যক )। অর্থী-(১) নির্ভরণীল, (২) যাঁচক, সেবক। 

অন্ুবাদ-_(ক) করবৃক্ষের উৎপত্তিস্থান ফে ( সমুদ্রের) নিকট ( জলার্থ) 

নির্ভরশীল হইয়। মেঘসমূহ, পরের উপকারব্রত অবলঘ্বনপূর্বক আকাশে উিত 
হইয়।, সমভ্ত জগতকে উজ্জীবিত রাখিরাছে। 

(খ) কক্পবুক্ষের হায় দানশ্বভাববিশিষ্ট যে (ভীমের ) (বহুসংখ্যক ) 

যচক (ও অনুজীবী সেবক ) জনেরা, পরার্থপরতা আশ্রয় কারয়া, (মিজদের) 

অস্থলিত পদে বা অধিকারে অধিরোহণ করিম, সমত্ত জগৎ বা! ভূভাগকে 

বাচাইয়! রাখিয়াছিলেন। 

স ভবানীপমুপেতে। ভুজঙগমধিভূষিতঃ স্বয়ং দেবঃ। 

ছ্িজরাজকেতুরাসীম্মুক্তাপুণাস্য মন্থ্যন্তঃ ॥ ₹৬। 

অন্বয়-_(ক) মুক্ত-পুণ)ন্ত যস্ত অন্তঃ সভবান্ দ্বিজরাজ-কেতু: দেবঃ স্বয়ং 

ঈ লমুপেতঃ ভূজঙ্গম বিভূ-উধিতঃ ( আলীদিতি শ্ষেঃ)। 

(খ) মুক্ত-অপুণ্যস্ত যস্ত অন্ত: ম্বয়ং ছ্বিজরাজ-কেতুঃ ভূজঙ্গম-বিভূষিতঃ দেবঃ 
ভবানী-সমুপেত: ( আমীিতি শেষ: )। 

শব্দার্থ পণ) ১) টাক, (২) স্ুকুত। হ-(১) জক্ষ্মী। দ্বিজবাজ--. 

(১) পক্ষিরাজ ( গরুড়), (২) শশধর (চন্দ্র )। 

তান্ুবাদ্__( ক) মুঝ্াবলীঘ্বার| চাকু বা মনোজ্ঞ যে (সমুদ্রের) 

মধো পাক্ষরদ (গরুড)ধব্গ পুজশীয় দেব (বিষ) স্বম্পং লঙ্মীনাহত 

সর্পরাজ ( শেষন/গের) উপর বাল করিতেন। 

(খ) সর্বপ্রকার প।প বা দদ্কৃত মুত যে (ভীমের) অস্তঃকরণে সর্পালঙ্কৃত 

চন্দ্রশেখর দেব ( শ্রিব) স্বম্নং গৌঠী-লহিত অবস্থ/ন করিতেন। 
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ঘোইত্যন্ততোয়শোভী রাজিতদিগ ভিত্তিরহতমর্ধাদ | 

স্থকৃতপদব্যালোভেন কতোতসাহোবহন্ মহ।শয়তাম্॥২৭॥ [কুলকম্]। 

অন্বয়__( ক) অত্যন্ত তোয়-শোভী ঈরা-জিত-দিগ-ভিত্তিঃ অহৃত-মর্ধাদঃ 

ন্ বতপদ-ব্যালঃ ঘঃ ভেন-ক্ুত-উৎসাহঃ মহাশয়তাং অবহুৎ। 

(খ) অত্ভ্ততঃ যশেতিই রাজিত-দিগ-ভিত্তিঃ অহৃত-মর্ধাদঃ লেভে 

ন-কৃত উৎসাহঃ যঃ স্থক ত-পদৰা। মহাশয়তাং লেভে ॥ 

শব্দার্থ__মহাশম__(১) মহাধার (২) মহাভিলাষ। টীরা_-( ১) জল 
ভেন--(ভ+ইন) নক্ষত্রেব অধিপতি (চন্ত্র)। মর্ধাদ1__( ১) সীমা, (২) 
হামপথে স্থিতি। 

অন্থবাদ-(ক) যে( সমুদ্র) অন্যন্ত জলশোভাময়, যাহা জলঘ্বার। 

দিক্ প্রাচীরগুলিকেও অতিক্রম কবে, যাহা স্বসীম! জজ্ঘন করে না, যাহাতে 

(সর্পাদি) ব্যালজস্তগণ সুষ্ঠভাবে নিবাস রচনা! করিয়া থাকে, এবং যাহা 

চন্্রত্বারা উদ্বেলিত হয়- এইভাবে যাহা মহাশয়তা* ( মহাশ্য়ত! ব মহাধাবত। ) 

প্রান্ত হইয়াছে । 

(খ) যে (ভীম) আতিমাত্রায় ষশোরাশিদ্ধার। সমস্ত [দগভিত্তিগুজিকে 
শোভিত করিয়াছিলেন, যিনি (সমাজ-) স্থিতি উল্লজ্বঘন করিতেন না, 
লোভবিষয়ে যাহার উৎসাহ ধাবিত হইত না, এবং যিনি ধর্মমার্শ 
অবলম্বন করিয়া মহাশয়ত। (মহাভিলাঘত বা! মহেচ্ছতা) প্রাণ্ড 

হইয়াছিলেন। 

তেনাবলম্থি পরোবিতীর্ণরত্বনিধিন। ধরিত্রীভূৎ 
সস্ববেলোপগতায়৷ জনকভূবো ব্তয়োৎসবং দধত। ॥২৮॥ 

(ক) অন্বয়_-অবি-তীর্ণ রত্বনিধিনা, অপগতাম£ জমক-তুবঃ বার্ডম! 
উৎলবং দধতা, তেন পরঃ ধরিত্রী-ভৎ সঃ ম্ুবেলঃ অবালন্ি। 
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(খ) বিতীর্ণ-রদ্ব-নিধিনা স্ব-বলা-উপগতায়াঃ জনক-ভুবঃ উৎংলবং বার্তয় 

দধতা তেন ধরিত্রীভূৎ সঃ পরঃ অবালান্ব। 

শব্দার্থ -অবি-(১) শৈল। রদ্বনিধি-_(১) রপ্ৰাকর (সমুদ্র) (২) 
রত্ব ও ( কোশাদি )নিধি। জনক-ভূ--(১) জনক ধাঁহার উৎপন্তিকারণ পিতা 

অর্থাৎ জনকনন্দিমী সীত! (২) পিতৃভূমি ব! জন্মভূমি ( বরেন্দ্রী )। ধরিত্রী-ভূং 

স্*(১) পর্বতি | (২) রাজ । বার্ভা_(১) হদাচার, (২) কৃষি, পশ্তপালন ও 

বাণিজ্য_-এই তিনের নাম বার্ত। ( কৌটিলীয় অর্থশাপ্্র ১৪ দ্রষ্টব্য )। পর-_ 

(১) পরপারস্থ, দূরবর্তাঁ, (২) শক্রু। 
অনুব।দ্--(ক) শৈল-রচিত সেতুদ্ধার সমুদ্দ পার হইয়া, তিনি 

(রামচন্দ্র) শুভ সমাচার যোগে (একাকিনী) বিমুত্তা জনকনন্দিনী সীতার 

আনন্দ বিধান করিয়া, সেই পরণারস্থ দ্ুবেল পর্বতে অধ্যালিত হইলেন। 

(খ) (কৃতকার্ধয সেবকজনদিগকে ঘুদ্ধান্তে) রদ্বসমূহ ও নানাপ্রকার 

(পদ্মাদি) নিধি বিভরণ করিয়া, ( কৃম্থাদ ) বার্তাবিগ্থঠর প্রণয়নদ্বার। শুভক্ষণে 

প্রাপ্ত বা অধিকৃত জন্মভ্রমি (বরেন্দ্রীর ) সমৃদ্ধি বর্ধন করিঘা, তিনি (রামপাল) 
সেই শক্রকে (রাজা ভীমকে ) (হস্তিপৃষ্ঠ হইতে ) অবত্তরণ করাইলেন। 

উদ্দামরামসৈনি কসংঘট্রোৎপিষ্টবিকট কট কম্তয । 

অপসরখরণচরণচাঁরভটাকাঃ করেণবে| যস্য ॥২৯)॥ 
আন্বয়-( ক-খ ) উদ্দ/ম-র।ম-নৈনিক-লংঘট্ট-উৎপিষ্ট-বিকট-কটকন্ত যন্য 

করেণবঃ অপনর-শরণ-চরণ-চারভটাকাঃ ( বভৃবুঃ ইতি শেষ: )। 

শব র্থ-বিকট--(১) বিষম, (২) রমণীয়। কটক (১) পর্বতের নিতম্ব, 

(২) স্বন্ধাবার। চারভটা--(১) বেগশক্তি। 

অনুবাদধী--(ক) যে (ম্ুবেল পর্বতের) বিষম নিতথ্বপ্রদেশগুলি 

রামট্সনিকদিগের উদ্দাম সংঘর্ষে চুণিত হইয়াছিল, সেই পর্বতের করিযৃথগণের 
পাদবেগশক্তি পলায়নের আশ্রয় লইঘ।ছিল। 
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(থ) যে( ভীমের) স্বন্ধাবার বা সেনানিবেশস্থান রামপালের সৈনিক- 

গণের উদ্দাম সংঘর্ষে উৎপিষ্ট বা সংচূণিত হইয়াছিল, সেই ভীমের গঙ্ঘট। 
জুতগ(তিতে চরণক্ষেপ করিয়া পলায়ন-শরণ হইয়াছিল। 

হরিপরহৃ।তাপমহিষোবিধৃতপাদাবিকোভিহতশরঃ | 
ঘঃ পরিভবভরতন্রবিগত কা ননাভোঁগঃ ॥৩০॥ 

অন্বয়--(ক) যঃ হরি-পরিহতঃ অপ-মহিষঃ বিধুত-প।দ-অবিকঃ আভহুত- 

শুলঃ পরভব-ভর ভঙ্গুর-বিগত শ্রী-কানন-আভে।গঃ ( চ অভূর্দিত শেষঃ)। 

(খ যঃ-'-"৮শ"ওশ্রীক-আনন-আভোগঃ (চ অভুর্দিতি শেষঃ)। 

আব] হরি--(১) সিংহ, (২1 অখ। শুঙ্গ--(১) শিখর, (২) গ্রাধাথ 
ঝা গ্রভূত্ব। পাদাবিক-_-(১) পাদ-পর্বত, (২) পদাতি সৈনিক । 

অন্ুুবাদ্ব-(ক)যে (লুবেল পর্বত ) নিংহগণদ্ব।রা পরিত)ক্ত হইয়াছিল, 

যাহা হইতে মহিষদল পলাইয়। গিয়াছিল, যাহার পাদপর্বতের অংশগু'ল 

বিকম্পিত হুইয়াছিল এবং যাহার শ্িখরসমূহ অভিঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল, 

নেই পর্বতের বিস্তৃত বনবিভাগগুণি (রামসেনা প্রদত্ত) পরিশব-ভারে ভঙ্গুর 

হইয়া! পড়িয়া _লুপ্তশে।ভ হইয়ছল। 

(খ) যে (ভীম) জঅস্বরোহী সৈম্তত্বাগ। পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন, যাহার 

( রণসভ্ভারব|হী ) মহিষণকল পলাইয়া৷ গিয়ছিলঃ ঘ|হ।র পদা'ত সৈম্ক বিকম্পিত 

হইয়াছিল এবং ঝাহার প্রা!ধন্ বা গ্রভূত্ব অভিহত হইয়। পডিম়|ছিল (তখন) 

সেই ভীমের বিস্তৃত বদন ( শক্রবিছিত ) পরাভবভরে আনত হইয়া বিগত- 

শোভ বা ১লিন হইয়! (গয়াছল। 

ঝগিতি ধিকুরজগসঙ্গ তিরহিতে। বিহতেক্ষণশ্রবণঃ । 

বিশ্বাপদাশ্রায়োইভূদ্দিকীর্ণখড গাপিরপপভভূভারঃ ॥ ৩১ ॥ 
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অন্বয়--(ক) ঝগিতি বি-কুরল্-লঙ্গতি-রহিতঃ বিহত-টক্ষণশ্রধণঃ বি-শ্বাপদ- 
আশ্রয়: বিকীর্ণ-খড গ।দিঃ (লঃ) অ-পদ-তুদারঃ অভূত। 

(খ) ঝগিতি বিশকুঃ অঙগ-লঙলগতি-রহিতঃ বিহৃত-নঈীক্ষণ-শ্রবণঃ বিশ্ব-আপদ্- 
আশ্রয়ঃ বিকীর্ণথড গ!দিঃ (সঃ) অ-পদভূ-দারঃ অভূত। 

শব্দার্থ-ঝগিতি--(১-২) ততক্ষণাৎ। বি--(১) পক্ষী । ঈক্ষণশ্রবণ__ 
(১) চক্ষুশ্রবাঃ (সর্প), (২) চক্ষু ও কর্ণ। খভগ--(১) গণ্ডার, (২) আসি। 

ভুর্দার--(১) শুকর | দ(র--(২) কলত্র। 

অন্ুবাদ__(ক) সেই (ম্বেল পর্বত) তৎক্ষণ,ৎ পক্ষী ও মুগসমুহের 
সঙ্গতি বা একত্রবান হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল, ইহাতে সর্পনমূহ বিহত হইয়াছিল, 
ইহাতে শ্বাপদকুলের আশ্রয় বা গৃহ বিগত হইয়াছিল, ইহাতে গণ্ডার গ্রভৃতি 
জন্তমূহ ইতস্ততঃ ছড়াইয়! পড়িয়াছিল এবং ইহাতে শৃক্রসমূহের বাসস্থান আর 
রহিয়াছিল না। 

(খ) সেই (ভীমের) তৎক্ষণাৎ পৃথিবীর অধিকার (রাজত্ব) বিগত হইল 
তিনি রাজোর (অমাত্যদি) সপ্তাঙ্গ ব৷ সপ্ত প্রকৃতির সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইলেন; 
(বিকলেন্তরি়) হওয়ায় তাহার চক্ষু ও কর্ণ বিহত (অর্থাৎ বিষয়গ্রহণে অসমর্থ) 
হইল) তিনি সর্বপ্রকার বিপদের আশ্রম হইলেম; তাহার অসি প্রভৃতি 
অস্ত্রশস্ত্র অপাস্ত হইল, এবং তাহার কলত্র ব। স্ত্রীর জন্ত পাদরক্ষার স্থান রহিল না! 

খিহিত গুরুগণ্ডমগুলনিঝ রভরকুর্তরাজিবৈতথ্যঃ 

মুখরিতগুহাবলিবলন্নির্ধোযোহধিকন্দরক্ষুভিতঃ ॥ ৩২ ॥ 

অন্বয়--(ক) (ষঃ) বিহিত গুরু-গণ্ডমণ্ডল-নঝ।র-ভর-কুঞ্জ-রাজি-বৈতথ)ই 

মুখরিত-শুহাবলি-বণন্-নির্থোযঃ (তথা) অধিকন্দর-্ষুভিতঃ (অভূদিতি শেষ) । 
(খ) (যঃ)""*কুজর-আজি-বৈতথাত। . মুখরিত-গু-হাবলি-বলন্-নির্ধোষঃ 

(তথ) অধিকং দর-ক্ষুভিতঃ (অভূদিতি শেষঃ)। 



*্৬৩ বামচরিত 

শব্দার্থ_গণ্ড--(১) গণ্ডণৈল, (২) কপোল। বৈতথ্য_(১) অন্তথ।ভাব, 
(২) বিফল ভাব। হাবণল--(২) হাহাকার। দর--(২) ভয়। 

অনুবাদ্_-(ক)ধে (স্বেল পর্বতে) প্রকাণ্ড গণশৈলনমূহ, নিরঝ/র- 
সম্ভার ও কুঞ্জরাজির অন্থথাভাব বিহিত হইম্াছিল (অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে 

পরিবতিত হইয়াছিল), যাহাতে (বানর সেনার) নির্থেষ বাঁ মিনাদ (প্রতিধ্বনি-) 
সুখরত গুহাবলিতে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এবং যাহার কন্দরসমূহে অত্যন্ত ক্ষোভ 

পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। 

(খ) যে (ভীম) বিশাল গণগুস্থলবাহী মদনির্ঝরপ্রযাহ সিঞ্চনকারী 
গজঘটার লাহাষ্যে সম্পাদিত যুদ্ধে বৈফল্য লাভ করিয়াছিলেন, ধাহার (লৈস্কেব) 

নির্ধেষ প্রতিধ্বনিমুখরিত দিকৃসমূহে হাহাকারসহকারে বধিত হইয়াছিল, এবং 

যিনি ভয়ে অত্যন্ত ক্ষভিত হইয়াছিলেন। 

অপি বিফলপ পল্লনকাণগ্াছ্যভ্যামগহনমদ্রাদ্দীত । 

ৰৃহুধাতুরঞ্জিতং ঘমবসন্ননানাকরং লোকঃ ॥ ৩৩॥ 

অন্বম--(ক) অপি যং লোকঃ বিফল-পত্র-পল্লব-কাগাগ্ভভ্যাস-গহনং ৰছ- 

ধাতু-রঞ্জিতং অবনন্ন-নানা-আক রং অদ্র।ক্ষীৎ। 

(খ) অপি যং লোক:... , বধ! আতুরং জিতং অবদন্ন নন।করং 

'অদ্রাক্ষীৎ। 

পবা ্--অভ্যা-_-(১) নিকটবতিত। বা সানিধা। (২) পুনঃ পুনঃ কৃত 

করিনা ব| চেষ্ট। | নানা-(১) অনেক, (২) উভদ্ম। পত্র--(১) বৃক্ষার্দির পণ, 

(২) (অশ্বাদি) বাহম। কাও-_(১) বৃক্ষন্বন্ধ, (২) বাণ। পল্লব--(১) কিনলয়, 

(২) বিজ্তর। গহন (১) কানন, (২) হুহখ। 

অনুবাদ্ব--( ক) লোকের1ও দেখিল যে এই (হ্ুবেল) পর্বতের নিকটবর্তী 

উপবনলমুহে (বৃক্ষা দিতে) ফল, পত্র, পল্লব, কাও প্রভৃতি লবই বিনষ্ট হইয়াছে, 
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ইহ। বছুপ্রকার (গৈরিক। দি) ধাতুদ্বা ৷ 
রঞজিত দৃষট হইয়াছে, এবং ইহাতে অনেক 

আকর ব| খনি নষ্ট হইয়। গিগাছে। 

(খ) লোকেরাও দেখিল যে, এই (রাঙ্গা! ভীমের) সমস্ত (অশ্বাি) 

যানবাহনসমুছ এবং তীৎ|র বাণাদি অন্্রসমূছে র অভ্যাসকষ্ট সব বিফল হইয়। 

গিয়াছিল; তিনি বনুপ্রকারে আতুর হুইয়। পরাজিত হইয়াছিলেন); এবং 

তাঁহার উভয় হস্ত অবসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। 

কুটগ্রস্থবিভাগৈঃ সৌবণৈ রাজতৈম্মণিমঘমৈর্ঘঃ। 

দ্রাগদয়াটিকগীনপরিগ্রহবিহতৈবিহীন্রীঃ 1 ৩3 ॥ 

তন্বয়-_(ক) ভ্র।ক্ আদপ্-আটি-কপি-ইন-পরিগ্রহ-বিহতৈঃ লৌবর্ণে; রাজতৈ5 

মনিম়্ৈঃ কূট-প্রস্থ বিভাগৈঃ (ষঃ) বিহীন-শরীঃ (অভূদিতি শেষঃ)। 

(খ) দ্রাক্ অদয়-আ|টি ক-গীন-পরিগ্রহ-বিহতৈ২.....-(অতুর্দিতি শেষঃ)। 

শব্দার্থ-_কুট_-(১) শিখর, (২) রাশি। প্রস্থ) দা, (২) পরিমাণ 

বিশেষ । শ্রী--(১) শোভা, (১) সম্পত্তি। পরিগহ_(১) পরিজন, (২) স্বীকার 

বা গ্রহণ। 
অনুবাদ-_( ক) যে (বেল) পর্বত অতিশীত্ শোভ।-রহিত হইয়া 

উঠিমাছিল, যে হেতু বানরপতিদিগের পরিজনের! নির্দয়ভাষে ইহাতে বেড়াইয়!, 

ইহার শিখরস্থিত ও সানুস্থিত গুবর্ণমন্ন। গৌগ]ময়, ও মণিময় বিভাগগুলিকে বিহত 

করিয়।ছিল। 

(খ) যে (ভীম) অতিশীঘ সম্পদ্-বিহীন হইয়। পড়িলেন, যেহেতু নি 

পথচারী পথিকদ্দিগের স্থল গ্রহণদ্বার। তী।হার রাশি-রাশিতে ও গ্রন্থে প্রস্থ 

পারমিত বর্ণ, রজত ও মণি সকলের বিভাগগুলি বিলুপ্ত হইয়াছিল। 

ইতি ঘত্র ব্কিধবিষ্ঠাধরগন্ধর্বাঙগনাভূজঙ্গাস্তে । 

কল্পাপ্তমারধা রিতন্থুরতা অপি দুরম্নীয়ন্ত ॥৩৫॥ 
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জন্বয়_(ক) ইতি যত্র বিক্ৃধ-বিস্তাধর-গন্ধর্াঙগনা-ভূজঙ্গাঃ তে কল্লা- 
'্আশ্ত-মার-ধারিত-স্ুরতাঃ অপি দুরমনায়স্ত | 

(ঝ) ১৯,০১১,» “লন আণি" -"*। *****দুরমনায়ন্ত | 

শব্দার্থ_কলপ।-(১) মদির]। কল্প-_(১) ধর্মশাস্ত্রোক্ত বিধি । 

অনুবাদ--(ক) এইভাবে যে (শ্ববেল) পর্বতে তাহারা ( বিবুধ- 

প্রভৃতির। ব! খানর প্রভৃতির! ) (দব, বিস্তাধর ও গন্ধর্ধদিগের রমণীগণের প্রতি 

জাররূপে অনুরস্ত হইয়া, কলীনাখক মদ্দিরাপানে উদ্রিক্ত বৃতিভাবদ্বার! 

স্রতধ/রণ করিয়্াও (শীঘ্র শত্রুদের সহিত গ্রচণ্ড যুদ্ধ আমিতেছে এই মশে 

করিয়। ) দুঃখিতমনা: হইয়াছিল। 

(খ) এইভাবে ষে ( ভীমনঘ্বন্ধে) তাহারা (তৎসহাঘক স্থুভটেরা ) 

( যুদ্ধে মরণ ঘটিলে স্বর্গন্থখের অধিকারী হইলে পর) দেব, বিগ্ভাধর ও গন্ধর-রমণী- 

গণের ভূজঙগ ব। উপপাত হইম! শাস্ত্রোন্ত বিধানে প্রাপু কাম ভাবদ।র। স্ুরত-ভোগ 

অবলম্বন করিয়াও ( ভীমের বংশাবসান লক্ষ্য করিয়। ) দুঃখ বোধ ক্ুরিয়াছিলেন। 

[ অতঃপর কাব্যের শেষপধস্ত শ্রেংকাবলীর কোন টীক! মূল পু থিতে পাওয়া 

যায় নাই। আমদের ইংরেজী সংস্কৃত সংস্করণ অবলঘ্বম করিয়। এই অংশের বঙ্গা- 
সুবাদ প্রদত্ত হইল। পূর্ব ংশের অনুবাদ প্রাচীন টাকার উপর নির্ভর করিয়া! রচিত।] 

অথ ৰলুতরসাদৃত্যা যুক্ত! রামেণ বিভ্তপালস্ত । 

সূনোরভ্যাসে সহসা! সৌরশিতনয়ঃ প্রৈষি ॥৩৬ 
তন্থঘ্র--(ক) অথ বনহৃতরল| রামেণ আদৃত্য। যুক্ত; লৌরেশি-তনয়ঃ বিস্তপালস্ত 

স্নো: অভ্যাসে সহল! গ্রেষি। 

(খ) অথ বহুতরস] রামেণ দৃত্যা *যুক্তঃ রেশিত-নয়ঃ অসৌ সুনোঃ বিত্তপালস্ত 
অভ্যামে লহস! প্রৈযি। 

(১) দ্বৃতি শবের একটি অর্থ চর্মপুট হইতে পারে "দৃতিচ্চর্মপুটে মত্ন্তে না” ইতি মেদিনী। 
*বছতরসাদৃত্যাযৃক্তঃ” “অতি দৃঢ় চর্সপুট বার! আবদ্ধ (ভীম )।-_ এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে কি 
ন(, তাহ! বিবেচা | 
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শব্দার্থ-তর£--(১) পরাক্রম, (২) বেগ। দৃতি_-(২) দর বা ভয়। 
সৌরেশি--(১) স্বরেশ ব। ইন্দ্রের পুত্র (বালি )। রেশিত-নঘস্স(২) ধিশি মীতি 

বিধ্বংসিত করিয়াছেন। স্থমু--(১) অন্ুঙ্গ (ভ্রাতা), (২) পুত্র । বিস্তপাল-__ 

€১) ধনাধিপ কুবের, (২) তন্নাম! ঝামপাণ পুত্র । সহস।-_-(১)হঠ1ৎ, (২) বল- 

পৃর্বক। 

অনুবাদ -(ক) অনস্তর (ম্রবেল পর্বত্রে কুঞ্ালনের পর ) প্রবল পরাক্রম- 

শালী রামচন্দ্র ইন্্রলন্দন বালির পুত্র ( অঙ্গদকে) আদর দ্বার সংবধিত 

করিয়া! ধন।ধিপ কুবেরের অনুজ ত্র/তা (রাবণের) নিকট হঠাৎ প্রেরণ 

করিলেন । 

(খ) অনন্তর (হস্তিপৃ্ঠ হইতে ভীমের অবতরণের পর) বেগবান্ রাঁঘপাল 

নয় ব। নীতির বিধ্বংসকাত্রী ভয়-লমন্বিত লেই (ভীমকে) সেই বিভ্তপাঁন*্নাঘক 

নিজপুত্রের অন্তিকে বলপূর্বক প্রেরণ করিলেন। 

অয়মাতিথকৃতার্থেলভতাভিমতং ন পুণ/জনতোম্মাৎ । 

সপরিণতিরঙ্গদোরীহিতমস্থান্ কমবহদর্কভুবঃ ॥৩৭। 

অন্বয়-_(ক) আতিথ্য কৃতার্থঃ আঅরং অন্মৎ পুণাজণতঃ অভিমত ন 

অলভত। অরি-ঈহিতং অশ্যন্ লপবিণতিঃ অঙ্গদ: অকৃভুবঃ কং অবহৎ। 

(খ) -*,.., সপরিণতিঃ অঙ্গদ:ঃ অরি-ঈহিতং ( অথবা, অঙ্গ-দে।ঃঈহিতং ) অস্তন্ 

( স)......-। 

শব্দার্থ _পুধজন--(১) রাক্ষস, (২) লঙ্জন। পরিণতি_(১) প্রণাম, 

২) পরিণাম বা অন্তিম অবস্থ।। অঙগদ--(১) তন্নাম! বানর, (২) অঙগ-প্রদান- 

কারী, অর্থৎ আত্মসমর্পণকারী । অর্কভ্--১) নর্ধনন্দন স্ুগ্রীব, (২) হুর্ঘহৃত 

যম, অথবা, অর্ক বা জোষ্ঠ জ।তার পুত্র । 

অন্ুযবাদ--.ক) আতিথ্য দ্বার। কৃতার্থ হইলেও এই (অঙগদ) সেই রাক্ষল 
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( রাবণ ) হইতে ( সীতা প্রত্যর্পনরূপ ) অভিমত বস্ত প্রাপ্ত হইলেন না। (বরং) 
শন্রর (বধবন্ধনরূপ) চেষ্ট! ব্যর্থ করিয়া, অঙ্গদ (গ্রত্াবৃত্ত হইয়া) প্রণতিসহকারে 

সুর্ধতনয় (নুগ্রীবের ) ম্থখ উৎপাদন করিলেন। 

(থ) আতিথ]লাভে কৃতার্থ হইন্বাও এই ভীম সেই সঙ্জন (রামপালনন্দন 

বিশ্তপাল ) হইতে স্বীয় (মু'ক্তরূপ ) অভীষ্ট বস্ত লাভ করিলেন না। (বরং) 
প্রাগ্তকাল হইয়া (তিশি) (ঘ্ভ্রুর নিকট ) নিজ অঙ্গ গ্রাদান (অর্থ আত্ম- 
মমর্পণ) করিলেন এবং শক্রুদের উচ্চেগ এড়াইয়! ( অথবা, নিজের অঙ্গ ও বাহু- 

দ্বয়ের চেষ্টা পরিত্য!গ করিয়। ) ( পলাযনপুর্বক) জোট ভ্রংতার পুত্রের (হরির ?) 

( অথবা, স্্ষপুত্র যমের ) আনন্দবর্ধন করলেন।* 

অথ ভীমানীকং তেন মহ্1তরসাশনৈরমেয়ৰবলম। 

সমচীয়ত হরিস্ুহৃদ। স্ুবিহিতপরমগুলাবরোধেন 1৩৮] 

ভন্বয়স্”ক) অথ হরি-সুহৃদ। তেন স্ুবিহিত-পরমগুলাবরোধেন ( সতা ) 

মহাতরনাশনৈঃ অমেয়বলং ভীঘানীকং সমচীয়ত। 

(খ) অথ ন্ুুবিহিত-পরমগ্ডলাবরোধেন মহাতরস| তেন হরিম্ুহদ। শনৈঃ 

অশনৈঃ বা অমেয়বলং ভীমানীকং সমচীয়ত। 

শব্দার্থ-হরি_(১) বানর (নুগ্রীব), (২) তন্নাম] ভীমের স্বহৎ। মগ্ল-_ 

(১) দেশ-বিভাগ, (২) দ্বাদশ রাজকাত্মক চক্র । তরসাশন--(১) মাংসভুক্ রাক্ষল। 

ভীম--(১) ভয়ঙ্কর, (২) তন্নামা কৈবর্তরাজ। 

(ক) অনন্তর সেই (রামচন্দ্র) কপিরাজ (ন্থৃগ্রীবকে ) সহায়ক পাইয়া, 

ননটুভাবে শত্রর দেশ (লঙ্কা-রাজা) অবকদ্ধ করিয়া, মহারাক্ষলগণ দ্বার! 
অপরিমিত-স৷মর্থা ভম়হ্বর একটি দেনা সংগ্রহ করিলেন। 

* 'অর্বভূ' শের “বম” অর্থ গ্রহণ করিলে--ভীম পলাইবার চেষ্টা ত্যাগ করিয়! বনের সুখ 
উৎপাদন করিলেন, কারণ, তিনি পরে শত্রু ত্বর। হত হইয্লাছিলেন। 
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(খ) অনন্তর মহাপরাক্রমশালী সেই হরি-নামক (ভীমের) স্বহৃৎ ধীরে 

ধীরে (অথবা, অতিশীপ্র ) শক্রর (রামপালের ) রাজমণ্ডল ( অথবা, শক্রনূৃত 

'রাজমণ্ডল' ) অবরুঞ্ধ করিয়া, ভীমের অতুল-শক্তি অনীক বা দৈশ্তসমুছ একত্রিত 

করিলেন। 

ক্ষিগ্রবিপক্ষাবশিনা কীশবলৈনেসিতং মহোত্সাহাত । 

উন্ম লিতেরিতপরস্পরকৃতসংঘটনাগ2গ্নম্।।৩৯'। 

ন্থয়__ক) মহোতসাহাৎ ক্ষিপ্ু-বিপক্ষ-মবনিনা কীশ-বলেন ঈৎমিতং 

(তথা) উন্ম'লিত-জঈরিত-পবস্পরকু তসংঘট্টন-অগচয়ং ( ভীম।নীকং)। 

(খ) .. ...*""ক্ুতসংঘট্রন অগচয়ং (ভমানশীকং )। 

শব্দার্থ-বিপক্ষ -(১) পর্ণত, (২) শত্র। কীশ--(১) বানর, (২) নগ্ন । 
অগ--(১) পর্বত । নাগ- (১) হস্তী । 

অনুবাদ--(ক' (রামচন্ত্রের 'এই ভয়ঙ্কর সেনা) কপিসৈম্তঘবারা বধিত 

হইতে বাঞ্চনীয় ছিল; ইহা অতান্ত উতৎ্মাহবশে পবঠ ভূভাগকে অবজ্ঞাত মনে 

করিতেছিল ; এবং ইহা শৈলসমুছকে উন্মলিত, ইতস্তত ক্ষিপ্র ও পরস্পর 

ঘটিত ক্রিতেছিল। 

(খ) | ভীমের এই সেনা) (উপযুক্ত সন্নাহের অভাবে) নগ্ন বা 

স্বঈসন্নাহ সৈনিকগণন্বারা লংবধিত হইতে বাঞ্চশীয় ছিল) ইহ! অত্যন্ত উৎসাহে 

শন্রুন ভূমিবিভগ বিক্ষোভঘুক্ত করিয়াছিল; এবং ইহার ভস্ভিবাহ বিধ্বস্ত, 

ইতস্ততঃ চাণিত ও অন্টোস্ত-বিমদদ্বার৷ সংঘটিত হইতেছিল। 

সম্ত্রমদস্করদ্ধোভিকচিতমুরুবাজরাজিদীর্ণধরম্। 

ব্যস্তদশমস্তকাপত্যসাথমীরিততরো খিতমনোরথকম্ 108০ ॥ 

অন্বয়__-(ক) সন্রমদদ্বরক্ষঃ অভিরুচিতং উকবাঞ্জিরাি-দীর্ণ ধরং ব্যস্ত- 

দশমত্তক-নপত্য-লার্থং ঈরিততর-উঠিত-মনোরথকং ( ভীমানীকং )। 

৫ 
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(খ) সন্ত্রমদংধ করক্ষোভি-রুচিতং উরু-বাজিরাজি-দীর্ণ-ধরং ব্যন্ত-দশং 

অস্ত-ক-অপতি অনার্থং জঈরিতত র-উত্খিত-মন:১ অবথকং (ভীমানীকং )। 

শবার্থ-বাজী-(১) শর বা বাণ, (২) অশ্ব। ধর-(১) পর্বত 

ক--(২) স্থুখ। লার্থ--(১) সমূহ, (২) অথবুক্ত অর্থাৎ সার্থক । 
(ক) (রামের এই; ভয়ঙ্কর সেনার) নিকট সমীপস্থ রাক্ষদগণ ব্যয্ততা- 

সহকারে ঘুরিতেছিল ; ইহ। অনন্ত দীপ্থিমৎ ছিল; ইহার প্রকাণ্ড শরাবলিদ্বার! 

পর্বতলকল বিদীর্ণ হইতেছিল) ইহ! দশমস্তক রাবণের অপত্/সমূহকে ব্যস্ত 

করিয়। দিয়াছিল; এবং ইহার মনে অতান্ত প্রকট হইয়া (উচ্চ) মনোরথ 

উত্থিত হইয়াছিল। 

(খ) (ভীমের এই সেন| ) ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল; ইহা (পালরাজগণের 1) 
রাজকরভারে ক্ষোভিতচিত্ত জনগণের পক্ষে মনোজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইল; 

ইহার অশ্বসমূহদ্ধারা ভূমি বিদীর্ণ হইতে লাগিল; ইহার স্থখ অবনিত হইয়। 

পড়িল) ইহা! পতি বা নায়কবিহীন ছিল) ইহা সার্থক হইতে পারিল না) 
ইহার মন অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উখ্খিত হইল) এবং ইহা রথ-শৃন্ট 
ছিল। 

দৈঝেনেব জীব্তমভিজিঘাংস্তথনাপত্যপত্তিপটলেন । 
বিহিতান্যোন্য প্রতিৰন্ধেনোপযুপরি সন্বাধম্ ॥৪১।। 

অন্বয়--( ক-খ ) জীবিতং অভিভজিঘাংসুন। দৈবেন ইব বিহিতান্যোগ্ত- 

প্রতিৰন্ধেন অপতামপত্বিপটলেন উপরধ্পরি সম্বাধং ( ভীমানীকং )। 

শব্ধার্থ__লংবাধ--(১) সংকট বা তুমুল, (২) সংকার্ণ। উপধূ্পরি__ 

(১) বারংবার, (২) উপর উপর। 

(১) “ঈর্িভতরোখিতং অনোরখকং” এইরাপ পদচ্ছেদ ্বীকার করিলে “অনোরথকং 
পদের অর্থ হইবে--'ঘাহাতে অন: ব| শকটবিশেবই রথ বলির! গণ হইত।” 
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অনুবাঞ্ছ__(ক) (রামের এই ভয়ঙ্কর লেন!) প্রাগ'হুননে ইচ্ছুক দৈবের 

নায় বারংবার পরস্পরের প্রতিবন্ধ উৎপাদনকারী অপত্যস্থানীয় পদাতিক 

পুরুষগণদ্বার! সৈনিকগণ দ্বারা সংকট বা তুমুল ছিল। 

(খ) ( ভীমের এই সেন! ) যেন জীবনঘাতে উদ্যোগ দৈবঞ্ধারা পরম্পরের 

প্রতিবন্ধ বা প্রাতিকূলা বিহিত হওয়ায়, (হরির?) অপতাদিগের পদাতিক 

উপর উপর লংকার্ণ হইয়া পড়িয়।ছিল | 

বদ্ধরধিরল্মোতো বহমবধূত কবন্থমুধ্ব চয়চিতম্ । 

কাসরবাহনক্বলক্ষিগুমহাশরঞ্লাপমিতি ॥৪২॥ কু(লকম্) 

অন্বয়__(ক) বদ্ব-রুধিরশ্রোতোবহং অবধূতক বন্ধ-মূর্ধচয-চিতং কাসরবাহন- 

কবল-ক্ষিপ্ত-মহাশর-কলাপং ( ভামানীকং) ষতি। 

(খ) --..-**কানরবাহনক্বল-[ক্ষণ্ত”+৮* ভীমানীকং ) ইতি। 

শবার্থ_ অবধৃত--(১) পরাভূত (২) কম্পিত। কালরবাহুন--(১) 

মহিষবাহন যম। কাসরবাহনক--(২) যাহা মহিষকে বাহনরূপে বাবহার 

করিত । 

অনুবাদ্--(ক) (রামের এই ভয়ঙ্কর সেনাতে) রক্তনদী প্রবতিত হইতে 

লাগিল; ইহ। পরাভূত (বীরদিগের ) কবন্ধ (শিরঃশৃগ্ত দেহ ) ও মস্তক সমুহ- 

দ্বারা পারবাপ্র হইয়াছিল 3 এবং ইহাতে মহাবাণধারী ( বীর-) বর্গ মহিষবাহণ 

যমের কবলে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। 

(খ) (ভীমের এই সেনাতে ) রক্তনদী প্রবাহিত হইতে লাগল) ইহ! 

(যুদ্ধহত বীরদিগের ) কম্পিত কবন্ধ ও মন্তকসমূহদ্বর| পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল; 

এবং ইহাতে মহিষারঢ় সৈনিকগণ প্রকাণ্ড বাণলমূহ নিক্ষেপ কৰিতেছিল। 

বিগ্রহদানপ্রাবিতমহা দ্রবিণকুত্তক্ণমহিম।সৌ | 

গুশুভে শুভংযুসুনুবিশ্বাহিতরক্ষসামস্ত; ॥৪৩। 
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ভম্বয়-"ংক) বিগ্রহ-দ।ন-গ্রাবিত-মহাদ্রবিণ-কুস্ত কণ*মহিমা! শুভংযু-সথমুঃ 

অসৌ। বিশ্ব-অহিত-রক্ষসাং অস্তঃ শুগুভে । 

(খ) বিগ্রহদান-প্রাবিত-মহা দ্রবিণকুস্ত-ক মহিমা গুভংযু-স্থনুঃ অসৌ বিশ্ব 

অহিতরক্ষ-সামস্তঃ (সন্) শুগুভে। 

আব্দার্থ_বিগ্রহ-+(১) দেহ, (২) যুদ্ধ। দ্রবিণ_(১) পরাক্রম, (২) 
কাঞধ্চন। সুন্ু--(১) অন্ুজ২ দ্ান!, (২) পুত্র। অহিত--(১) শক্র (২) 

অকল্যাণ। আহিত---(২) ধূত বা অবলম্বিত। 

অন্ুুবাদ--(ক) শ্বভবিধামী (রাম্চন্ত্রের) সেই অনুজ ভ্রাত। ( লক্ষণ ), 

শরীরচ্ছেদপূর্বক মহাপরাঞ্রম কুস্তকর্ণের মহিম! ব। গৌরব খণ্তত করিয়া বিশ্বের 
শক্রতৃত রাক্ষমগণের মধ্য শে।৬। পাইতে গাগিলেন। 

(খ) যাহার সামস্তগণ বিশ্বের অহিত ব| অঞ্লাপ দূরীকরণে সমর্থ ছিলেন, 

( অথবা, যাহার সামস্তগণ বিশ্বে রক্ষাব্রত ধারণ করিয়াছিলেন) সেই শুভা'ন্বত 

( রামপালের ) পুণ্র (বিভ্তপাল ), যুদ্ধকালীন ( অথ]দির) দানদ্বারা প্রকাণ্ড 

কনককলশগুপিকে শৃগ্ত করিয়! দিয়। (দ্ানবীর) কর্ণের মহিম]। ক্ষীণ করিয়া 

দিয়া শোভমান ছিলেন। 

শক্তিজ গ্বিজগ়িনী বৃষজয়িনস্তস্ত সূন্মপাযসজত | 

স চ মৃছিতোয়মনয়। ধাম ধরায়ানিবেশয়ামাস 088) 
আন্বয়-(ক-খ) বুধজয্িনঃ, জগদ্-বিজয়িনী শক্তিঃ তন্ত সুন্ং অসজত 

অপি। অনয! মৃছিতঃ চ সঃ অয়ং ধরায়াং ধাম নিবেশয়াম।স। 
শব্দার্থ বৃযষ-+(১) ইন্দ্র (২) ধর্ম। শক্তি--(১) অক্্রবিশেষ, (২) 

রাজশক্তত্রয় ( গ্রভূশক্তি, মন্ত্রশক্তি ও উতল|হশক্তি )। মৃছিত-_(১) মূ প্রাপ্ত, 
(২) সমুচ্ছিত ব| বধিত। খাম--(১) শরীর, (২) গ্রভাব। ধরা_-(১) 
ভূমি, (২) পুিবী। 
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অনুবাদপ-_ (ক) ইন্ত্রবিজদীর (রাবণের) জগদ্বিজন্নলমর্থ শক্কি- 

নামক অন্ত্রবশেষ তাহার (রামের ) অন্ুজ-ভাতা (লক্ষণের হাদম়ে) সংলগ্ 

হইল। সেই শক্তিনামক অন্ত্র্ধার। মূর্ঠাপ্রাণ্ত হইয়! সেই ( লক্ষমণও ) ভূমিতে 

দেহ নিবেশিত করিলেন। 

(খ) ধর্মবিজয়ী (রামপালের ) জগদ্বিজয়সমর্থ। রাজশক্তি তাহার 

পুত্র (বিত্তপালে ) সংক্রান্ত হইয়াছিল। সেই /(বিত্বপাল) সেই শক্তিদ্থার! 

ংবধিত হইয়! পৃথিবীতে (নিজের ) প্রভাব স্থাপিত করিয়াছিলেন । 

উরুতরতরসোপক্রম্যোগুপাট্যাকৃষ্টবিপুলভূমিভূতা | 
তদনু জগৎপ্রাণভূবা সংপাদিতপরমহোৌষধীকেন 18৫। 
তেন প্রতিহতমোহেন লক্ষ্মণেনারিরাকলিতমায়ঃ। 

নিন্যে মৃত্যুস্থানং জেতা স পরাক্রমেণ হরেঃ ॥8৪৬]। যুগ্ম ॥ 

ভন্থয়_-(ক) তদনু উরুতরতরন| উপক্রম্য উত্পাট্য আকৃ্-বিপুল-ভূমিভূত। 

জগতগ্রাণভুবা সংপাদিত-পর্-মহৌষঘীকেন (অতএব) গ্রতিহত-মোহেন সপরা- 
ক্রমেপ তেন লক্্মণেন আকলিত-মায়: হরে: জেতা অরিঃ যৃত্যন্থানং শিগ্ঠে। 

(খ) তদনু-”.."'লক্বণেন তেন আকলিত-মায়: হরে পরাত্রমেণ জেতা ম 

আরিঃ মৃত্যস্থানং নিন্তে। 

শব্দার্থ-তরস্--(১) বেগ, (২) পরাক্রম। ভূমিততৎ__(১) পর্বত, 

(২) রাজা । জগতপ্রাণ--(১) বাধু, (২) জগজ্জীবন। পর--(১) শ্রেষ্ঠ, (২) শত্রু । 

হরি-_(১) ইন্দ্র, (২) তন্নামক ভীমন্ুহৎ। মৃত্যুন্থান_-(১) ঘম।লয়, (২) বধ্যভূমি 1 

লক্ষ্মণ__(১) তন্নাম! রামানুজ, (২) স্থুলক্ষণযুক্ত । 

অনুবাদ-_( ক) তৎপর (লক্ষণের মোহ্গ্রাপ্তির পরে) প্রবলতরবেগে 

নীর্ঘপদ্বিক্ষেপে গমন করিয়! বিপুল (গন্ধমাদন) পর্বত উন্ম লিত করিয়। আকর্ষণ 

করিম! আনিয়! বাযুনন্দন (হনুমান) তাহার জন্ শ্রেষ্ঠ (বিশলযকরণাখ্য) মহৌষধের 



৭৬ ব্বাম্চগিত 

ব্যবস্থা করাতে, পরাক্রমশালী সেই লক্ষণ বিগতমূর্ছ হয়া মায়াজালধারী 

(ইন্দ্রজালিক) শত্রঃ ইন্দ্রজিৎকে যমসদনে পাঠাষ্টলেন (অর্থাৎ তাহাকে নিহত 
কররিলেন)। 

(থখ) তৎপর প্রবলপর্]ক্রমে ( অথবা, প্রবলতর পরাক্রমশালী-_'তেন' 

শবের বিশেষণ) (কাধ্য) আরম্ভ করিয়া প্রকাণ্ড রাজগণকে স্বপদ হইতে বিচ্যুত 

করিয়। এবং তাহাদিগকে (শ্ইশাক্ষে) আকুষ্ট করিয়া শত্রদিগের গ্রতীকাররূপ 

মহোৌষধের ব্যবস্থা করিয়া, জগতের জীবন-কারণরপ সেই (বিস্তপাল) হরিন্বহৃদের 
পরাক্রমে (প্রথমতঃ) বিজয়শীল সেই শক্র (ভীমকে) বধাভমিতে লইম্বা গেলেন । 

রামেণোচিতরূপা কাপি দশান্যোহিত। বিপদৃঘের! । 

স্বশিরস্ছেদব্যতিকরমদর্শদেষ স্বয়ং হি দৃশা ॥9৭। 

অন্বর--(ক) রামেণ উচিতরূপ। দশাস্ত-উহিতা ক। মপি বিপৎ ঘোর 

(জাতা ইতি শেষ:)। এষ হি দৃশা ম্বশিবস্ছেদ-ব্যতিকরং অদ্দর্শৎ | 
(খ) রামেণ অস্ত ক! অপি বিপদ্-ঘোর| দশা উঠিতা । এষ হি স্বয়ং দশ? 

স্ব-শিরশ্ছেদ-ব্যতিকরং অদর্শং । 

শব্দার্থ উ(চিত--(১) জ্ঞাত, (২) উপযুক্ত ব। সমঞ্জস। ব্যতিকর-- 

(১) বিপৎ, (২) ঘটনা । 

অনুবাদ (ক) রামকতৃক অত্যান্ত স্থবারদদত এবং দশানন (রাব৭) 

কর্তৃকও বিতকিত কি এক (ছন্তের অগিস্তিতপূর্ব) বিপৎ ঘোর বা ভয়ঙ্কর হইয়া 

দীড়াইল। কারণ, এই (দশানন রাবণ) নিজের /(একৈক) শিরশ্ছেদরূপ বিপৎ 
নিজনয়নদ্বার| দ্বয়ং দেখিলেন। 

(খ) রামপালকর্তৃক এই ভীমের কি এক বিপদ্-বহুণ অবস্থ। চিন্তিত 

হই য়াছিল। কাবপ, এই (ভীম) নিজমেত্রদ্বার। আব্মীমমগণের শিরশ্ছ্দেরপ ঘটন। 

স্বয়ং প্রত্যক্ষ কারয়াছিলেন। 
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অথ তেন গগনখেলশুখগমণ্ডলিকবিলাসবিষয়ন্ত | 
উৎকুত্তকণকা গুত্রজ নির্যদন্থগ্জটাজটালস্ত ॥। ৪৮ ॥ 

শিহতকুটুন্বস্য পুরে দারুণমাস্কন্দনং কিমপি দধত্তঃ | 

ধৃতচন্দ্রহাসধাম্ে। লঙ্কারাজঃ কৃতোইন্ঠ বধ ॥ ৪৯ || যুগ ॥। 

ইতি রামচরিতে '****"নাঁমকো দ্বিভীয়ঃ পরিচ্ভেদং | 

অন্বয়-_-(ক) অথ তেন গগন খেলৎ-খগ-*মগ্ুলিকা-বিলাসবিষয়ন্ত 

উৎকৃত্ব-ক &-কা গু-ব্রজ-নির্ধৎ-অস্গ্-জট1-জটালস্ত পুরঃ নিহত-কুটুন্বস্ত, কিং অপি 
দাকণং আস্কন্নং দধত:, ধূত-চন্দ্রহাস-ধায়: অস্ত লকঙ্কারাজঃ বধঃ কৃতঃ। 

(থ) অথ ..*."অস্ত কাবাজঃ বধঃ অলং কৃতঃ। 

শবদার্থ-খগ-(১) দেখত, অণবা, পক্ষী, (২) বাণ। বিলাস--(১) উৎসব 

বা আনন্দ, (২) দীপ্রি। ব্রজ-(১) সমূহ, (২) পথ। পুরদ্-_(১) পূর্বে, 

(২) সন্ুখে | আস্কন্দশ-_ (১) যু, (২) আক্রমণ বা তিরস্কার । চন্দ্রহাল-- 

(১) পাবণেঞ আমর নাম, (২) অসিমাত্র । 

(ক) অনন্তর রামচন্দ্র, যে লঙ্ক(রাজ রাবণ আকাশে ক্রীডনশীল 

দেবমণ্ডলী বা (গৃঞ্াদ) পক্ষিকুণের মহোত্লবের বা মহানন্দের বিষমীভূত 

হইয়াঞ্িলেন, যিনি নিজের [ছিন্ন কণঠনলসম্হ হইতে নির্গত শোণিত-ঘন-ধারাঞার 

জট যুক্ত হইয়াছিলেন, ধাভার কুটুম্থগণ পুবেই নিহত হইয়াছিল, [যান কি প্রকার 

দ1কণ যুদ্ধ কপিতেছিলেন, এবং যিনি শিজেরু চন্ত্রহাস-নামক করবালেপ বলে 

বলান্বিত ছিলেন, সেই লঙ্কারাজ পাব্ণকে বধ কারলেন। 

(খ) অনন্তর রামপাণ, যে ক্ষুদ্র নুপতি ভীম আকাশে চলস্ত 

বাণাবশীর দীপ্তর লক্ষ্যন্থন ছিলেন, যিনি নিজের ছিন্ন কণ্ঠনপন্ূপ পথ হইতে 

নির্গত শোণিতঘনধারায় জটা যুক্ত হইয়! পাঁডয়াছিলেন, বাহার কুটুম্বগণ সম্মুখেই, 
নিহত হইয়াছিল, ধিনি কিৰূপ ভয়ঙ্কর আক্রমণ ব| তিরস্ক।র করিতেছিলেন এবং 



৭২ রামচরিত 

যিমি নিজ প্রতাপান্বিত অলি (স্বহস্তে) ধারণ করিতে ছিলেন, সেই ভীমকে 

সমাকৃভাবে বধ করিম্াছিলেন। 

ইতি রামচরিতে ( শত্রবধ )-নামক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ লমাণু। 
(গুথিতে পরিচ্ছেদের নামটি লুপ্ত ।) 

[ তৃতীর পরিচ্ছে ] 

কষন্ ধনগ্য়াপ্তাং তাঞ্চ শুচিমযোনিজাং প্রজাজননীম্। 
স চিরায় চরিতরক্ষোভু বমিষ্টতমামুরীচক্রে ॥ ১। 

ন্বয়--(ক) সং চিরার় চপিত-রক্ষো-ভুবং ধনঞ্য়-আপ্রাং শুচিং 

অযে।নিজাং চ প্রজা-জশনীং ইষ্টতম|ং তং কর্ধন্ উন্বীচত্রে। 
(খ) শুচিময়ঃ লঃ চরিত-রক্ষঃ ( লন্) ধনং কর্ষন্ জয়-আপ।ং প্রজা-জননীং 

নিজাং ই্টতমাং তাং ভূবং চিরায় উরীচক্রে। 

আবার্থ_-ধনগয়-_-(১) আগ্ন। শুচি-(৯) শুদ্ধ, (২) উপধা-শুদ্ধ মন্ত্রী 
গ্রজা(১) সন্তান, (২) লোক । ইষ্টতম--(১) প্রিয়তম, (২) বাঞ্চিততম। 

অন্কুবাঞ্ঘ--(ক) [বনি বহুকাল রাক্ষসভূমিতে বাস করিয়াছিলেন, যিনি 

অগ্নির নিকট হইতে গৃহীত হুইয়াছিলেন, যিনি মান্ষযেনিতে জন্মগ্রহণ করেন 

নাই, সেই শুদ্ধরিত্র। ( ভবিষ্তাতের ) সস্তান-জননী প্রিয়তম! সীতাকে তিনি 

(রামচন্দ্র) আত্মলমীপে টাণিয়। আননয়। স্বীকার করিলেন। 

(খ) গুদ্ধচরিত্র ( অথব|, স-সচিব ) সেই (রামপাল), (সর্বত্র) রক্ষাবিধির 
গ্রবর্তদ করিয়া (শক্রর) ধন আহরপপুর্বক জয়-লব্ধ প্রজা-লোকের জননীতুল্যা, 

নিজের বাঞ্ছিততমা সেই ভূমি ( বরেন্ত্রী) বছকাল পরে অধিকার করিলেন। 
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কুর্বন্তি শং দেবেন শ্রীহেত্বীশ্বরেণ দেবেন । 

চণ্ডেশ্বরাভিধানেন কিল ক্ষেমেশ্বরেণ চ সনাখৈঃ॥ ২। 

স্কুরছুচ্চদেবমুখ্যেঃ সক্ষেত্রদবাদশাদিতৈয£ | 
সাক্ষাত সংপ্রত্যয়বিধিপরমাধিষ্ঠানমান্তমৈ: ॥ ৩ ॥ 

স্কন্দেন তেন সবিনায়কেন মিলিতৈঃ প্রকাশরূপৈস্তেঃ | 
রুদ্রৈরেকাদশভির্বহ্বভিবিততাল্পদৈধিশ্বৈঃ ॥| ৪ ॥ 

অকুতো ভয়সল্ুপুরপ্রাংগু প্র(সাদবেদিবাস্তবোঃ। 
উপনমদাশাপালৈর্দেবৈঃ সম্ত।বিতাকলুষভাবাম্।। ৫ || 

অন্বয়-(ক-খ। শং কু্বদিঃ শ্রীহেত্বীশ্বরেণ দেবেন চণ্ডেশ্বরাভিধানেন কিল 

দেবেন ক্ষেমেশ্বরেণ চ সনাথৈ:, স্মরৎ-উচ্চদে ব-মুখোঃ সক্ষেত্র-ঘাদশাদিতৈ]ঃ সাক্ষাৎ 

সংগ্রত্যয়-বিধি-পরম-অধিষ্ঠান-মান্ঠতমৈ:, লবিনায়কেন তেন স্কন্দেনশ (সহ) 

মিলিতৈঃ তৈ: প্রকাশ-রপৈঃ একাদশভি: রুদ্ৈঃ বসজভিঃ বিততাম্পদৈঃ বিশ্বৈঃ, 

অকুতোভয়-সন্প-পুর-প্রাংশু-গ্রাসাদ-বেদি-বাস্তবোঃ উপনমত-আশাপালৈ; দেবৈঃ, 

সম্তাবিত-অকলুষভাবাং (তাং উরাচক্রে ইতি পূর্বে অন্যয়ঃ)। 

শব্দার্থ _শ--(১) মঙ্গল, (২) মঙ্গল, শঙ্তা। শ্রী-(১) লক্ষ্মী বা সরস্বতী। 

ক্ষেত্র--(১) গৃহ, (২) স্ত্রী, শরীর । সাক্ষাৎ_-(১) প্রত্যক্ষ, (২) তুল্য। লংপ্রতার-- 

(১) প্রত্যক্ষ গ্রতীতি, (২) সক বিশ্বাস। বিনায়ক--(১) গণেশ, বা বুদ্ধ, 

(২) (বিশিষ্ট নেতা! । বিশ্ব_-(১) তন্ন!মক দেব, (২) মকল। উপনমৎ -(১) উপস্থিত, 

(২) নত্র যাচনকারা (জন)। আশাপাল--(১) দিকৃপাল, (২) প্রার্থন1-পুরক | 

অনুবাদ--(ক) (রাম যে সীতাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন লেই ) 

(দীতার) চিত্ববুন্তি যে অকলুষ বা অনাবিল ছিল তাহ! লকল মঙ্গল-বিধায়ী 

দেবগণই মানিয়! নিয়াছিলেন--এই দেবগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন__সরম্বতীর ভর্ভ 

(বর্ষা), চণ্ডেশ্বর (শিব) ও ক্ষেযেশ্বর (রক্ষামঙ্গলকারী বিষু)। তন্মধো আরও 
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ছিলেন ক্ষেত্র-স্থিত (অথব!, দেবীগণ সহিত, অথব1, বিগ্রহবান্) দ্বাদশ আদিত্য --* 

ধাহার। উধ্রবে অবস্থান করিয়া দেবশ্রে্ঠভাবে দীপ্যমান, এবং ধাহারা প্রত্যক্ষভাবে 

লোকের (চক্ষুরূপে) গ্রতীতি-ব্যাপারের পরমাশ্রঘভূত ও তজ্জন্ত মাগ্তম ৷ তন্মধে) 

আরও ছিলেন প্রসিদ্ধ গ্রকাশাত্মক একদশসংখ্যক রুদ্রদেবগন ও তীহারাও সঙ্গে 

রাখিয়াছিলেন গণেশ সহ কাতিকেয়কে; এবং আরও ছিলেন (অঙ্ট) বস্ুগণ ও 

নর্বব্যাপী (দশ) বিশ্বদেবগণ।* সেখানে আরও উপস্তিত ছিলেন (ইন্ত্রাদি) 

দিকপাল দেবগণ এবং তাহারা (রাবণবধের পরে) ভন্বলেশশৃন্ত গৃহযুক্ত (লঙ্কা) 

পুরীর অতু]চ্চ দেব-মন্দিরসমুহের বেদিতে বসতি ধার্ধা করিয়া পইয়/ছিলেন। 

(খ) রোমপাল যে বরেন্দ্রীকে অধিকার কররয়া লইয়াছিলেন), লেই 

বরেন্ত্ীর স্বরূপ ষে অনাবিল বঝ। বিপ্রবরহিত ছিল-_-তাহ। (প্রজাজনের) মঙগলকামী 

ব! শল্তরধারী রাজগণ করৃক্ট বিহিত হইয়াছিল । এই রাজগণ মধো ছিলেন 

শ্রীহেত্বীশ্থর, চণ্ডেম্বর ও ক্ষেমেশ্বর-নামক নরপতিত্রয্প । এই সব দীপ্তিমান্ বা 

তেজস্বী, উন্নত রাজ শ্রেষ্ঠগণ (গ্রজাজনের) সম)কৃবিশ্বাসের পরমাধার ছিলেন এবং 

তাহারা ক্ষেত্রন্থিত দ্বাঙ্গশ আদিত্যের গ্যায় (স্বস্তানস্থিত) থাকিয়া দেদীপামান 

থকাম্ম (সকলের নিকট) মান্ততম চছিলেন। তন্মধ্যে বিশেষ ভাবে ছিলেন 

একাদশসংখ্যক ব্)ক্তপ্রক'তক রুদ্র বা ভয়ঙ্কর রাজগণ এবং তাহারা সেশ।নামক 

সহিত স্বন্ধ-নামক. অপর এক রাজার সহিত মিলিত (ছলেন; এবং শবগ্রকার 

ধনরত্ব দ্বারা তাহাদের গ্রতিষ্ঠা বিস্তীর্ণ ছিল। এই সমস্ত রা্ষারা! (ভীমের বধের 

পরে) অকুতোভয় গৃহযুক্ত রাজপুরীতে বা রাজধানীতে রাক্জভবনের অক্ষ্ষুত ভূলে 

বসতি করিতেছিলেন এবং যাচকগণেব প্র্থনা পূরণ করিতে'ছলেন। 

[ ভ্রষ্টব) £__বরেন্ত্রীতে সে-কালে ব্রঙ্গা, বিষুঃ। শিব, আদিতা, বিনায়ক (গণেশ 

ব। বুদ্ধদেব), কাতিকেয় গ্রভৃতি দেবগণের মতি দেবালয়ে স্থাপিত ছিল ।] 

ভগবস্ভিরপি বিপ্রবরৈরপি প্রশাস্ততমৈরপি ৮। 
অনুচানৈঃ পবমধিভিরূপপাদিতব্রতো তু কর্ষাম্॥| ৬।। 
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অন্বয়--(ক) ভগবড্ডঃ অপি প্রশাস্ততমৈঃ অপি বিপ্রবরৈই। অপি চ 

অনূচানৈঃ পরমধিভিঃ উপপাদিত-ব্রত-উৎকর্ধাং (সীতাং উরীচক্রে)। 
(খ) পরমধিভি: অনুচানৈঃ অপি, ভগবস্তিঃ অপি, প্রশাস্ততমৈঃ অপি চ 

বিপ্রবরৈঃ উপপাদ্দিত-ব্রত-উৎকর্ষাং (বরেন্দ্রীং উনীচৃক্রে)। 

শব্দার্থ অনুচান_-(১-২) বিনীত বা শিক্ষাপ্রাপ্ত, অথব! সাঙ্গবেদসমূহের 

অধ্যাপয়িভা | ব্রত--(৯) পাতিব্রত্যাদি নিয়ম, (২) সত্যাদি পুণ্যকর্ম। 

অনুবাদ-_( ক) ষাড়শ্বর্ষশানী ও শমপ্রধ!ন ব্রঙ্গণশ্রেষ্ঠগণ দ্বার] এবং 

সাঙগবেদ-বিচক্ষণ পরম খষিগণ দ্বার এই (সীতার) (পাতিব্রত্যরূপ) ব্রতের উৎকর্ষ 

প্রতিপাদিত ব| প্রমাণিত হইম্(ছিল। 

(খ) পরম খষিগণের তুলা বেদবিৎ ষঁড়ৈখব্যশীলী শমপ্রধান বিগ্রাবরগণ 

সবার! এই (বরেন্দ্রীতে) সত্যা্দি পুণ্য ব্রুতের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল । 

মন্দ্রাণাং শ্িতিমুঢ়াং জগদ্দলমহা বিহারচিতরাগাম্। 

দধতীং লোকেশমপি মহন্তারোদীরিতোরুমহিমানম্ ॥9। 

অন্বয়-_(ক) স্থি'ত-মুড।ং জগতৎ্"দলম্মহ1বিহার-চিত-রাগাং, লোকে মহৎ শং 

দধতীং অপি মন্ত্রাপাং তার-উদীরিত-উরু-মঠিমানং ( সীতাং উররীচক্রে )। 

(খ) মন্ত্রাণাং স্তিতিং উঢ়াং জগদ্দল-মহাবিহার-চিত-রাগাং লোকেশং অপি 

দধতীং মহৎতারা-উদীরিত-উক-মহিমানং ( বরেন্ত্রীং উরীচত্্রে )। 

শবার্থ-স্থিত--(১) দশা, (২) অবস্থান। দল--(১) দলন, বা ভাগ? 
মন্দ্র--(১) বাছ্বিশেষ, (২) গজবিশেষ | তার-_(১) উচ্চ-স্বর । তারা__(২) 

তারানাক্র বুদ্ধদেবী। বিহার-__ ক্রীড়া, (২) বৌদ্ধমঠ। 

(ক) (ষে সীতাকে রামস্বীকার করিয়। লইলেন) সেই (সীত। ) (তখন) নিজ 

দশবিষয়ে মোহ্গ্রন্ত। ছলেন); জগতের দলন কার্ধকে বড় ভ্রীড়ারপে' 

গণনাকারী (রাক্ষস রাবণের) অন্থরাগ হার প্রতি বধিত ছিল [অথবা 
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জগতের ভাগবিশেষে স্ুখবিচরণদ্বারা তাহার অনুরাগ বধিত হইয়াছিল 1; 

তিনি পৃথিবীতে মহৎ কল্যাণ বিধান করিয়াছিলেন; এবং তাহার বিপুল মহিমা 

মন্ত্র বা বাছবিশেষেব উচ্চ ধ্বনিতে কীতিত হইয়াছিল। 
(খ) (যে বরেন্ত্রীকে রামপাল অধিকার করিয়াছিলেন ) নেই ( বরেন্দ্রী) 

মন্দ্র-নামক গজগণের নিবাস বহন করিত (অর্থাৎ েখানে তন্নামক গজগণের 

বাসস্থাম ছিল); তাহাতে অবস্থিত জগন্দল-নামক মহাবিহারে ( বৌদ্বমঠে ) 

€ নর্বজীবের প্রতি) খন্ুরাগ পুঞ্জিত হইত; তাহা লোকেশনামক বোধিসতু 

বিশেষকে ধারণ করিত) এবং সেখানে মহত্তর মঠাধক্ষাগণ ও তারাদে বী-মুতি 

থাকায় তাহার বিপুল মাহাজ্মা উদ্রিন্ত' ছিল। 

দ্রষ্টব্য :__-এই শ্লোকের প্রথম শবটি 'মন্ত্রাণাং হইয়া থাকিলে--(সীতাপক্ষে 

অর্থ)__দেবাদিলাধনবপ মন্ত্রের বিধি যিনি আচরণ করিতেন; ( বরেকন্ত্রীপক্ষে 

অর্থ) যাহ। বেদবিগ্ঠার স্কিতি বা অবস্থান রক্ষা করিত। মন্ত্রে বেদ গ্রভেদে 

স্তাদ্ দেবাদীনাং সাধনে গুপ্ববাদে* ইতি বিশ্ব: । শ্লোকের, দেবীমুতিটির শাম 

মহত্তারাও হইতে পারে। প্রথম পক্ষে তারা স্থগ্রীৰপত্বী হইতে পারেন কি 

ন। তাহাও বিবেচ্য । ] 

অপরিমিতপুণ্যভূমিং সত্যাচারৈ ককেতনমভেগ্ভম্। 
ৰিপুলতরপুণ/কীতিভিবভি হিতশুচিভাবমুপজাতা ম্ ॥৮। 

অন্থয়__(ক) অপরিমিত-পুণ্যভূমিং বিপুলতর-পুপা-কীতিভিঃ অভিহিত- 

শুচি ভাবং অভেগ্তং সত্যাচাব-এ+-কেতনং উপজ্ঞাত।ং ( সীতাং উরীচক্রে )। 

(খ) অপরিচিত পুণ্-ভূমিং'*"স*উপজাতাং ( বরেন্ত্রীং উরীচক্রে )। 

শব্দার্থ- পুণা--(১) স্থকৃত ব| ধর্ম, (২) চাক বা মনোজ্ঞ । কেতন--(১) 

€কেতু বা ধ্বজা, (২) গৃহ বা নিবাস। 

জন্ুবাদ--(ক) লেই (সীতা) অগণিত স্তরৃত ব। ধর্মক্রিয়ার আধার 

ছিলেন এবং বিপুলতর পুণা ও কাঁতির অধিকারী (খষি ও ব্রাঙ্গণ জনগণ দ্বার! ) 
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তদীয় শুদ্ধাশয়ত| কীতিত হওয়াতে, তিশি সত্যাচবণের এক অভেছ্থ কেতু হইয়। 

উঠিয়।ছিলেন । 
(খ) সেই (বরেন্ত্রী) এক বিশাল ও চারু বা মনোজ্ঞ ভূম ছিল এবং ইহ! 

বিপুলতর পুণ/কীতি বিশিষ্ট তত্রতা জনগণদ্ধারা ইহার শৌচ ভাব স্চিত হওয়ায়, 

ইহা সত্য ৪ আচারের একমাত্র অঙেগ্ত নিবাল বা গৃহরূপে পুনরায় পরিগণিত 
হইয়াছিল । 

বরন্মকলো!ভুধাং ক্ন্দনগরেণ মুছিতামিতাপচিতিম্। 
তৈরতিগুরূংপলাবাসৈরন্বপৈ ত্তরিতশো ণিতপুরাঞ্চ ॥৯॥ 

অন্থয়__-(ক) ত্ুহ্ম-কুণ-উদ্ভবাং, স্কন্দমপ-গরেণ মুর্ছিতং, ইত-অপচিতিং, 

( অথবা, মুছিত-আমত-মপচিতিং), তৈঃ অস্বপ্ৈঃ অতি-গুরু-উৎ-পল-আব।নৈঃ 

ভগ্িত-শো[ণত-পুরাং চ ( সীতাং উরীচক্রে )। 

(খ) ব্রন্ধ-কুল-উদ্ভবাং, ক্বন্দ-নগরেণ-মুছিতাং, ইত-অপচিতিং, ( অথব॥ 

মৃছিত-অমিত-অপাচাতং ), তৈ: আত-গুক-উৎপল-আবাটৈঃ অস্বপ্ৈঃ ভরিত- 

শেনিতপুব|ং চ ( বরেক্্রাং উরীচক্রে )। 

শব্দার্থ ব্রন্মকুল--(১) ব্রহ্গতত্বের ভবন, (২) ব্রাঙ্গণবংশ । স্কন্দন_ (১) 

অবস্থন্দন খা পরাভব। গর--(১) বিষ। মুছিত--(১) মোহ্গ্রস্ত, (২) বধিত, 

সমৃদ্ধ | অপচিতি_(১) প্রক্ষয়। (২) পুজ।। উৎপল--(১) উতক্রামত-মাংল, 
(২) পদ্ম । অন্বপ্র-(৯) স্বপ্রশুঃ বিনিদ্র (২) দেবতা । পুর--(১) দেহ, (২) 

নগর। শোগণিত_(১) রক্ঞুর্ণ, লাল; রুধির। শোণিতপুর-কোটিবর্ধ নগরের 

নামাস্তয়। ভারত-_(১) ভ।ঃযুক্ত, (২) পরিপূর্ণ । 

জনুবাদ-_-(ক) সেই (লীত|) ব্রহ্গবিস্তার স্থান ( বিদেহদেশে ) উড্ভৃত 

হইয়াছিলেন, তিনি ( শক্রগ ) অবস্কন্ধন বা পরাভবজশিত ( অপমান।আ্বক ) বিষ-' 

দ্বার! মুছ্ছ)গ্রস্ত ছিলেশ, তাণ অত্যন্ত ক্ষীণত৷ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ( অথবা, 
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তিনি মৃছ্িতা ও অপরিমিত ক্ষরযুক্তা! হৃট্য়াছিলেন ); এবং তাহার শোণিত 
ও দেহ (অথব! রক্তবর্ণাভ বা কোকনদচ্ছনি দেহ) মেই অতি ভীষণ 

'মাংলক্ষয় কর ও স্বপ্লবিহীন ব! বিনিদ্্র রাক্ষসনিবাসন্বার| ভারযুক্ত বোধ হইত। 
(খ) সেই (বরেন্দ্রী) ব্রাঙ্গণবংণের জন্মস্থান ছিল; ইহা স্বন্দনগরের 

সমৃদ্ধিতে নমৃদ্ধিযুক্ত ছিল; ইহা ( সকলের) পুজাঞ্াপ্ির স্থান ছিল (অথব।, ইহা 

সমৃদ্ধ 'ও অপরিমিত পৃঙ্গার-যোঠ্য স্থাম ছিল)7 এবং ইহার শোণিতপুর-ন।মক 
নগরে অতি প্রধান পন্মবহুল মন্দিরলম্ূৃহ দেবগণঘ্বারা আকীর্ণ ঝ! পরিপূর্ণ ছিল। 

অপ|ভিতো গঙ্গা করভোয়ানরখপ্রবাহপুণ্যতমাম্ 

অপুনত্ত বাহবয়মহা তীর্ঘবিকলুষোজ্দ্বলামন্তঃ ॥১০। 

অন্বয়__(ক) অপি (6) অভিতঃ গঙ্গা-আ কর-তোয়-অনর্থ-প্রবাহ-পুণাতমাং 

'অস্তঃ অপুনর্ভ ব-আ হ্বপ্ন-ম হ1-তীর্ঘ-বি কলুষ-উজ্জবলাম্ ( সীতাং উরীচত্রে' )। 

(খ) অপি (5) অভিতঃ গঙ্গা-করতোয়া-অনর্থ-প্রব1হ-পুণ্যতমাং অন্তঃ অপুম- 

ওব-আহ্বয়-মহাতীর্থ-বিকলুষ- উজ্জ্রলতমাং ( বরেন্ত্রীং উরীচক্রে )। 

শব্দার্থ _অভিত:--(১)সর্বতোভাবে, (২/উভয়দিকে | অপুনর্ভব_-(১) মোক্ষ 

বা জন্মান্তররাহিত্ায, (২) বরেন্ত্রীর একটি তীর্থের শাম । তীর্থ--(১) উপায় 

বা যজ্ঞ, (২) পুণ]ক্ষেত্র বা! জলাবতার ( ঘাট )। 

অনুবাদ্-_-( ক) কিঞ্চ। লেই (সীতা ) গঙ্গানদীর উতৎপত্তিস্থানের জলের 

অমূল্য প্রবাহের গ্কান্স সর্বতোভাবে পবিত্রতমা' ছিলেন এবং তত্বজ্ঞাননামক 
মহাষজ্ঞ, ব! মহান্ উপ/য়দ্বারা অন্তরে কলুষশূন্তা হইয়৷ দীপ্তিমতী ছিলেন। 

(খ) কিঞ্জ, সেই (বরেন্দ্র) উভয়তঃ গঙ্গানদী ও করতোয়ানদীর অমূল্য 

“খ্ববাহ ব্তঘান থাকায় পুণ্যতম! ছিল এবং মধ্যে অপুনর্ভব-নামক মহাতীর্ঘ 

মহাপুণাক্ষেত্র বা ( করতোয়। নদীর ) মহাজলাধতার থাকায়, ইহ পাপশুন্ত বা 

বিগতকল্মষ ও উজ্জ্বল ছিল। 
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অপি পৃথুকচ্ছবলভীরুশতরকালীকৃতোত্খান।ম্। 
অপি বিশ্রুতপলাশিবুতামশোক্বন্যাপ্তাম্ ॥১১॥ 

অন্বয্ন--(ক) অপি (চ) পৃথুকচ্ছ-বল-ভী-কশতরক-আলী-ক ত-উথানাং, 

বিশ্রত-পলাশি-বৃতাং অশোকবনী-আপ্রাং অপি ( সীতাং উবীচক্রে )। 

(খ) আপ (চ) পৃথুকচ্ছ-বলভী-কশত র-কালী-কৃত-উথান।ং, বিশ্রুত-পল!শি- 
বৃতাং, অশোক বনী-আগু।ম্ অপি ( বরেন্ত্রীং উরীচক্রে )। 

শব্দ|র্-কচ্ছ__(১) পার্শ, (২) তট, অনুপদেশ। আলী--(১) সখা, 

বয়স্ত। । পলাশী--(১) রাক্ষস, (২) বৃক্ষ । 

অন্বাদ-_( ক) কিঞ্চ, নেই ( লীত। ) বিপুলপার্ব (রাক্ষল ) সৈন্যের 
ভয়ে অতান্ত কূশ হওয়ার, বয়স্ত। ( সরমার ) াহাধ্যে উ্বানলাভ্ভ করিয়াছিলেন, 

তিনি বিখ্যাত (অথব! শ্রুতি বা জ্ঞানবিহীন ) মাংলভোজী রাক্ষসগণদ্বার পরি- 

বেষ্টিত ছিলেন এবং (হনুমান কর্ীক) অশোকবনীতে তিনি প্রাপ্ত 

হইয্নাছিলেন। 

(খ) কিঞ্চ, মেই ( বরেন্দ্রী) বিপুলজলগ্রারদেশবুক্ত ছিল, এবং ইহাতে 

বলভী-ন/মমী নদী ও র্ূশতর! কালী-নায়ী নদী ( অথবা, বিপুল-তটা বলভা- 
নামী নদী ও কৃশতর| ক।লীনায়ী নদী ) উত্থান ব। উৎপত্তি লাভ করিয়াছিল 

এবং ইহা বিখ্যাত বুক্ষসমূহছার| আকীর্ণ ছিল এবং ইহ! অশোঁকবৃক্ষসমূহের 

বনী বা কানম ধারণ করিত । 

পরমবিরলবন্বাঝলিময়মবিরলকলকণ্ীকৃজন্মুখস্। 

পৃথুলকুচ শ্রীফলকম্পনসহিতং লোলমন্ত্রীলবলীকম্ ॥১২॥ 

অন্বয়-_(ক) পরং অবিরল-কন্দ-অ৷বলিময়ং, অবিরল-কল-কঠ-কুজৎ-মুখং, 
লোল-মঞ্জুল*বলীকং পৃথুল-কুচ-শ্রাফল-কল্পনদহিতং ( যথাতথ! ) (রামং সদা. 
দধতীং লীতাং উরীচক্রে ২১৬ ভরষ্টবয )। 



চি রামচরিত 

(খ) পরং অবিরল-কন্দ"আবলিময়ং অবিরল-কলক্-কৃজং-মুখং, লোল-মগ্জু- 

লবলীকং, পৃথু-লকুচ-শ্রীফল-কম্পন-লহিতং (অথবা পৃথু-লকুচ-শ্রীফলকং পনস- 

হিতং) ( জদারামং দধতীং ররেক্ত্রীং উন্নীচক্রে ২।১৬ দ্রষ্টব্য )। 

শব্দার্থ-পর--(১) শেষ্ট, (পরমপূরুষ ), (২) উত্তম। কন্দ_-(১) মেঘ, 

(২) শৃরণনামক মূল। কল--(১) মধুরাস্দুট । কলক্ঠ-__[২) কোকিল। 
মুখ_-(১) বদন, (২) দ্বার। ব ল-_(২) জঠরাবন্বঝবিশেষ ( মধ্যগরেখা! )। 

অন্ুবাদ্ব__(+) (সেই সীতা সেই শ্রেষ্ট পুকষ রামকে সর্বদ! ধ্যান 

করিতেছিলেন)-_ধিনি নিবিড় জলধর শ্রেণীর স্টায় শ্যামল ছিলেন, যিনি (মবিরল 

মধুরকণম্বরে মুখ কুজিত রাখিতেন, এবং যাহার (উদর প্রদেশে) লাবণ্যময় মনোজ্ঞ 

মধ্যগরেখ। বা বলিরেখা বিরান করিত-_-তাহার (সীতার ) এই ধ্যানকার্্যে 

তদীয় শ্রীফল ব৷ বিশ্ববৎ প্রতীয়মান বিপুল শুনঘ্বয়ের কম্পন লক্ষিত হইতে 
ছিল। 

(খ) ( সেই বরেন্ত্রী সেই উত্তম আরাম বা উপবন ধারণ কণ্রতেছিল )__ 

ষাহ। ঘনসন্নিবিষ্ট কন্দ বা শুরণ-মুল-বহুল ছিল, যাহার প্রাখেশদ্বাগ্রে অবিরলভাবে 

কোকিল কৃজন করিত, বাহ! বিপুল লকুচ ও শ্রীফল বৃক্ষের কম্পনে যুক্ত থাকিত 

( অথব1, যাহাতে বিপুল লকুচ ও শ্রীফল বৃক্ষ থাকিত, এবং যাহা পনসবৃক্ষযুক্তও 

থাকিত ) এবং যাহাতে চঞ্চল ও মনোজ্ৰ লবলীলত। বিগ্কম।ন থ।কিত। 

প্রবলদিক্রমকন্দলশোভাধরমীক্ষণ।মৃতৌঘমুচম্। 

তরলভ্রমরকমুরুগন্ধবহানিললহরীলীনম্ ॥ 
কিঞ্চ বছুনাগরঙঞ্জিতবন্তং বাসবোগ্যানম্ ॥১৩। 

অন্থয়-_(ক) প্রবলৎ-বিক্রমকং দল-শোভ-অধরং ঈক্ষণ-অমৃত ওঘ-মুচং তরল- 

ভ্রমরকং উরু-গন্ধবহা-আনিল-লহরী-লীনং কিঞ্।। বহু"নাগ-রঙ্গং জিতবস্তং বাসব- 

উদ্যামনং ( রামং সদ দধতীং সীতাং উরীচক্রে )। 
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(খ) প্রবলৎ-বি-ভ্রমকং দল-শোভা-ধরং ( অথবা, প্রবলৎ-বি-ক্রম-কল্গল- 

শোঁভাধরং) ঈক্ষণ-অমৃত-ওঘ-মুচং, তরল-ত্রমরক* উক-গন্ধবহ-অনিল-লহবী- 
লীনং, কিঞ্চ বন্থ-নাগরঙ্গং বাসব-উদ্য/নং জিওবন্তং ( অথব1, বহুনাগরং বাসব- 

উদ্ভানং গঞ্জিতবস্তং ) ( স্দারামং দধতীং বরেন্ত্রীং উন্বীচক্রে )। 

শব্দার্শ_দল-_(১-২) পত্র) ভ্রমরক--(১) ললটিস্থ চুর্ণকুস্তল ৷ গন্ধ- 
বহা-।১। মাসিক! । গন্ধহ--(২) গন্ধবহনকারী। নাগরঙ্গ--।১) হস্তিঘুদধ 

(২) নারঙ্গাখা দ্রমভেদ | উগ্যান-_-(১) উদগতি ব| উদ্ভম, (২) উপবন, বাগান। 

(ব_(১) পক্ষী | ক্রম--(২) পদক্ষেপ, পরিপাটী। কন্দল-(১) নবাঞ্চুর, 
(১) “কন্দর”--মৃগন্দে | 

(ক) লেই (সীতা) সেই রামকে সর্বদা চিন্তা করিতেছিলেন--ধিনি 

প্রব্ধমান বিক্রমধাএী ছিলেন, যাহার অথ পন বা কিশলয়সদূশ শোভমান 

চিগ, যিন শননদ্বম হইতে অমৃত ৭! জলপ্রধাহ মোচন করিতেছিলেন, ধাহার 

( শগাটদেশে ) চূর্ণকুগ্ুল চঞ্চল লক্ষিত হইতেছিণ, যিনি বিশ।ন নালিকা হইতে 

উর্ণাত শ্বসবাযুতেই মু ছিলেশ, তিনি বহু ইস্তীৰ সহিত যুদ্ধে দ্রচলাভ করিয়া- 
1৮৫ এব্* [যূনি বাসব ব| ইন্দ্রের উদ্বামের মত উদ্ভণপ ছিলেন ('অণবা, ঘন 

বছ হন্তার সঙ্গে রণ কিনেন বশ ইন্দ্রের ই্মত্েও পরাসিত করিতেন )। 

থ) (৯ (শারশী [সঃ উদ্ম আরাম প পবন ধাবণ করিতেছি ল-- 

যেখানে পণ দাগর কম বা পদক্ষেপ লঙ্ষিত হইল যাত। (বুক) পত্রের 
শপ ধরণ কগিত/ আ শা, যাঠ। মশা চলশ্থ বিভগঞুপপূর্ণ ছিপ এবং ব হা 

যেত আহব্শিংশাত কান বু হদ্লীবন্দের শো ধারণ কাস) অথবা, 

য|হা অনন্ত বিক্রমণালী কন্দল ব| কন্দর নাশণ' মৃগ বা শোঠিশ কিশ ), যাহা 

জননেত্রে অমৃতপ্রবাহ ব্ধণ করিত, যাহাতে “মরকুল চঞ্চল ছিল) যাহা 

| পুষ্প।দিগ ) বহুধ। বিভ্তর্ণ গন্ধ বহৃশকারী বাবহনোলে আশ্রিষ্ট ছিণ, যাহাতে বহু 

শাগরন্দ বৃক্ষ ছিণ, এয" যাহা ইন্দ্রের নন্দন-ন।ননকেও (খোভাদিদ্বারা ) 

৬ 
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পর|জিত করিয়াছিল ( অথবা, ষাহ। বনু-নাগরবিশিই ইন্ট্রোগ্তানকেও নিন্দা 

করিতে পারিত )। 

বাভিচারিভিরালশ্থগ্নানিশ্রমদানতাবিষাদযুতৈ: | 
উন্মাদমোহচিন্তোশুস্ব কতা নির্বেদন।দিভিত্তাবৈঃ ॥ ১৪ ॥ 

অঘসংস্চকচেঙ্যো বুদ্ধিব্যাহারবিগ্রহারস্তঃ | 
বিপুলকসাত্বিক ভাবৈরুপাদিতসংপ্রয়োগঞ্চ ॥ ১৫ ॥ 

জন্বয়-_(ক) আলন্ত-গর।নি-শ্রম-দীনত।-বিযাদ-যুতৈ উন্মাদ-মোহ-চিত্ত।-উৎ- 

স্বকতা-নির্বেদনাদিভি ব)ভিচারিভিঃ ভাবৈঃ, ( তথ। ) অঘ-সংশ্থচ ক-চেতঃ-বুন্ধি- 

ব্যাহার-বিগ্রহ-আরস্তৈঃ বিপুলক-সা(ত্বকাবৈঃ চ উপপাদিত-সংগ্রযষেগং ( রামং 

সদা দধতীং সীতাং উদীচক্রে )। 

(খ).....*ব্যভিচারিভিং ( জনৈঃ ) -*'নির্বেদন-আদিভি: ভাবৈঃ, (তথা) 'অঘ- 

সংস্থচক-চেতঃ-বুদ্ধি-ব্যাহার-বিগ্রহ-আরস্ৈ; বিপুলক-লান্বিকভাবৈ; (জনৈঃ) চ 

উপপাদিত-সংপ্রয়েগং ( সদারামং দধ-ীং বরের্ত্রীং উীচক্রে )। 

শব্দার্থ--ব্যভিচারী--(১) অলঙ্কারশ|ন্বোক্ত রসালবিশেষ, (২) ব্যঠিচ।র: 

শীল, ইন্দ্রিয়-স্রখাসক্ত । অঘ-_-(১) ব্যদন, (২) পাপ। বিগ্রহ-(১:২) শরার। 

প্রয়োগ__(৯) রতি, (২) সংযে।গ, অন্বয়, বা সমাগম । 

অন্ুবাদ--(ক) সেই (লীতা) লেই রামকে সর্বদা! চিত্ত করিতোছলেন, 

ধাহাত্ সহিত তদীয় রতিভাব প্রমাণিত হইতেছিল তদীয় আললা, নিপ্পর/ণতা, 

ক্লস্তি, দৈনা ও বিষাদযুক্ত উন্মাদ, মোহ, চিন্তা, ওতসুকয (কালাক্ষমত ), 

নির্বেদ ব! স্বাবমানন! প্রভৃতি ব্যভিচারি-নামক ( রসশাস্ত্রোক্ত ) ভ।বনমুহ গা, 

এবং ব্যসনবিজ্ঞ।পক চিত্ত, বুদ্ধি, বাকা ও শরারের ক্রিম্নাসমনিত ও বিশিষ্ট 

রোমাঞ্পুণ (ত্তন্তস্বেদকম্পদি রসশাস্্োক্ত ) সাত্বিকভাবন্বার|। 

(খ) সেই (বরেন্ত্রী) সেই উত্তম আরাম বা উপবন ধারণ করিতে- 
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ছিল --বহা! আললা, গ্লানি, ক্লান্তি, দীনত। ও বিষাদধুক্ধ বভিচারী বা! ইন্দিয়- 

স্থখাসক্ত জমদ্বার৷ ও উন্মাদ, মোহ, চিন্ত।, ওৎম্ুক্য ও নিরেদ'নাশকারী ভাব 

বা! বুধজন দ্বার! বা পদার্থ দ্বারা, এবং যাহার! চিন্তু, বুদ্ধি, বাকা ও শরীরের ক্রিয়া 

ত্বা৭। পাপ বা ছুঃখ বিদ্ুরিত করিতে পারেন তাহ!দিগের দ্বার এবং ধহ!দের সত্ব- 

গুণজাত ভাব ব। আশম্সমূহ বিপুল ছিল হাহ[দিগের দ্বার। (অর্থাৎ তেমম লতপুকষ 

দ্বারা) যাহা! প্রাপিত লম[গম ছিল (অর্থাৎ যাহ।তে তাহার! সমাগত হইতেন)। 

নিদধানং মনসি প্রিয়মমুতাদিভিরঘিতং সদারামম্। 

করুণমহিতমগন্ধং প্রিযালয়াৰদ্ধজীবনং দধতীম্।| ১৬ ॥| 

অন্বয়-.(ক) অমৃতাদিভিঃ অধিতং ককণং অগন্ধং অহিতং প্রিঘ়া-অ।লম্- 

আাৰদ্ধ-জাবনং নিদধানং প্রিয়ং রামং সদ! মনলি দধতীং ( সীতাং উরীচক্রে )। 

(খ) মনি প্রিয়ং নিদধানং, অমৃতাদিভি: অধিত্তং, ককণ মহিতং, প্রিয়ালয়। 

বদ জীবনং) অগন্ধং সং-আরামং দধতীং ( বরেন্দ্রীং উরীচক্রে )। 

শব [-_(১ অমৃত।দী-_অমৃতাণী দেবগণ 7 অথবা, অমুতাদি--(১) অমুত 

বা দেবগ্রভৃতি। অমৃতা_-আমলকী প্রভৃতি রুক্ষ । গন্ধ_(১) গর্ব, (২) সম্বন্ধ | 

কবণ-৮(১) শোচনীয়, (২) তদাখ) বুক্ষ। জীবন--(১) প্রাণধারণ, (২) জল। 

[গ্রন--(১) স্বামী, (২) হাগ্ধ অবস্তা বা সখ। 

অন্ুবাদ্__(ক। লেই (সীতা ), দেবগ্রভৃতিদ্বার৷ পুজত, (গ্রিন বিরহে) 

*শ্াচা, গ্বরহিত, প্রিঘ্ার (সীতার) আলময়ে আবদ্ধ জীবন-ধারণকারী নিজ 

স্বমী রাঁমকে সর্বদ। মনে ধ্যান করিতেছিলেন। 

(খ) সেই (বরেন্দ্র) (দশকের ) মশে আনন্দ নিধানকারা, আমূত। বা 

আমলকী প্রভৃতি বুক্ষ দ্বাণা মূল্যবান, কণণণ বুর্ধ দ্বারা শোভিত, প্রিয়াল। বা 

দ্রক্খলত৷ ছারা বেষ্টিত জল, অগন্ধ ( গন্ধবিহীন অর্থাৎ অপরসম্বন্ধরহিত ), 

স্রন্দর আর|ম বা উপবন ধারণ করিতেছিল। 
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ৰ্ধান্তরাজসংহতিলংভাবিতকা ম্যরূপয়। লক্মমা।। 

স্বংশাস্তারিতয়। প্রস্ফুরদিম্কাকুশেথরাভরণম ॥১৭|। 

ভন্বয়--(ক) ৰহুধা অন্ত-রাজ-সংহতি-সংভাবিত-কা ম্য-রূপয়া সত-বংশ- 

আস্ত|রিতয়। লক্ষ প্রপ্ফুরৎ ইক্াকু-শেখব- আ'ভরণং ! সীতাং উন্বীচক্রে )। 
(খ) ৰভৃ-ধান্ত-রাজ-নংহতি-সংভাবিত-কাম্য-বপয়া সৎ-বংশ-আস্তারিতয়। 

প্রশ্দুরৎ-ইক্। লক্ষ্য কু-শেখর-আভরণং ( বরেক্দ্রীং উরীচক্রে || 

শব্দার্থ_বংশ--(১) কুল, (২) বেণু। ইক্ষাকু--(১) হুর্ধ/বংশীয় এক রাজার 
নাম। কু-(২) পৃথিবী । শেখর-(১) শ্রেষ্ঠ, (২) শিরোমাল্য। 

অন্ুবাদ-__(ক) সেই সীতা শ্রেষ্ঠ ইক্ষাকুবংশধর (রামের) দী পম 
আভরণতুলা ছিপেন-_কাপপ, তীয় শোভার কমনীয় স্বপ্দপ (স্বয়ংবংধ ) অন 

রাজনংঘ দ্বাবা বহুপ্রকাগে দম্মানত হইযাছিল এবং ইঠ। শারদীয় (কীশীগদ্বাথ 

সংবধিত হইয়1ছিল। 

(খ) সেই (বরেন্্রী) পৃথিবীর শিবোভূষণকণপে খিবাত পারন্টেছিণ- 

কারণ, ইহার লম্পন্ভিণ কমনীয় স্ববপ বছণিধ শ্রেঠ ধাগ্ঠরাশিতে উৎপেক্সিত ছি" 

এবং ইহা উত্তম বেণুসমুহদ।প। প্রসাপিত ছিপ, বি ইহ! দী ০ দুপ ইস্ষুল শব 
শে।ভিত ছিল।- 

প্রবলৰপজী ক্রমসমুদ্তখধন-।[(ভ!,প্জোলী এ. 

ধাত্রীমপ্ি প্রিয়ঙ্গোরতনু দেলে ভবনে জম 51) 

জন্বয়--"(₹) প্রবল-ৰ-”৬-আতর ম-সমু্ব-ধনণ181*) দা ।ন-উিশা। সঙ 

গে অতনু প্রিয়” আপ ধারী”, ইলা-উদ্ভব-ম্েত্র।ং ( স'তা" উ্রীচক্রে )। 

(খ) প্রৰগ-ৰলজ-আক্রম-সমুদ্তব-ধনলাভাত, [প্রয়গেো, অতন্ত ধানীং অপি, 

সৎ-এল-উদ্তব-ক্ষেত্র।ং অপন্ন উ্ধীং ( বরেক্দত্রীং উপীচক্রে )। 
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শব্দার্থ-বলজ--(১) কাক হইতে সঞ্জাত, (২) যুদ্ধ ; শহ্য। আক্রম-- 

(১) আক্রমণ (২) ব্যান্তি। আপন্ন_(১) প্রাপ্ত, (২) আপর্গ্রস্ত। গো- (১) 

পৃথিবী । ইলা--(১) পৃথিবী । 

অনুবাদ__(ক) সেই (সীতা) প্রবল ,কাক-সঞ্জাত আক্রমণ হইতে 

সমুদ্ৃত (উডামণিবপ) ধন লাভ করিয়াছিলেন, ধিনি ভূমিতে পতিত হইয়াছিলেন, 

যিনি সর্বদা পৃথিবীর বিপুল প্রি্ন উৎপাদন ফরিয়াছিলেন এবং পৃথিবীই 

ধাহাব উৎপতিস্থান (অথবা, বাহার দেহ পৃথিবী হইতে লমুভূত হইয়াছিল )। 

(খ) সেই ( বরেন্দ্রী) প্রবল ধুদ্ধের আক্রমণ হইতেই ধনলাভ করিত 

(অথবা, গ্ররুট বলধুক্ত পানদি শস্তের ব্যাপি হইতেই যাহ! ধন লাভ করিত), 

ঘ।5] বিপুপ*াবে [্রয়সুলত! উৎপাদন করিত, যাহ।তে উত্তম এল|লতার 

টন্ভুব-ক্ষেত বিছ্ভমাণ [ছল এবং যাহ (যুদ্ধে) আপদগ্রস্তছিল। 

ফ্লরসাশিতস্বধাশনপুগো ঘ্যান প্রসাধনৈকদিশম. | 

ফলিতাঞ্চ নারিকেলাবাসিন্যেষেতি জগতি সাদ্রমুখাম. 1১৯) 

অন্থয়-($)  ফল-রসা-অমিশ-সথধাশন পুগ-উদ্যান-গ্রসাধন-এক-দিশং, 

সা এষ! জগতি এ অরিক-ইলা-বাদিণী ইতি আদমুখাং (অতএব) ফলিতাং চ 

( নীতাং উরী৮ঞে )। 

(খ) ফণ-রম-অমিত-স্ুধা-অশন-পুগ-উগ্ঠান-প্রলাধন-এক-দিশং, জগতি এধ। 

ন|রিকেল-বা'সনী ইতি স-মআত্রমুখাং, ফলিতাং চ (বরেন্্রীং উরীচত্রে )। 

শব্দার্থ_ফল--(১) সমৃদ্ধি বা! লা, (২) সাধারণ বৃক্ষদির ফল ব| শস্ত। 
রল1-(৯) প্রথিবী। রস--(১) জলবা দ্রব। পৃগ--(১) সংঘ, (২) গুবাক। 

ইল! _-(১) পৃথিবী, ভূমি। উগ্যান_-(১) উদ্ভম। (২) উপবন। নুধা--(১) 

অমৃত, (২) নৃত্থীবৃক্ষ। প্রসাথন--.১) লিদ্ধি, (২) অলঙ্করণ। 

(ক) সেই (নীতা) নফলতার় পৃথিবীতে অতুলিত অমৃতভোজী দেবসংঘের 
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উদ্যমের সিদ্ধি বিধানের একমাত্র উপায়ভূত| ছিলেন) “জগতে এই তিনি 

ক্র অরিগণের তৃমিতে (চিরকাল ) বস করিবেন” এই হেতু যিনি অশ্রুলিজজ- 

বদন! ছিলেন; (কিন্তু, ) যিনি সফল! বা কৃতার্থ। হইয়াছিলেন। 

(খ) সেই (বরেক্্রীর) মুখ্য দিগৃবিভাগ ব| ভূবিভাগ স্থধ! (বা মুহী ) 

অশন (অসন) বৃক্ষ ও গুবাকেএ উদ্/ানসমূহত্ব।রা অলঙ্কৃত ও শস্ত ও জলম্ারা 

অপরিমষিত ছিল এবং জগতে 'এই ভূমিই নারিকেলরুক্ষের বাসম্থলী ছিল 

বলিয়া ইহার লোকের। আদ্র'মুখধুক্ত ব| সরনবদশ ছিল এব* এই সব কারণে 

যাহ! সফল! ছিল। 

পৃথুস্থমনঃপরনাগাপরকেলরমালভা বিণীন্দধতী ম.। 
গ্রৰলমধুপারিজাতলবলমিতামোদসংপন্ডিম ॥১ৎ। 

অন্বয়--(ক) পৃথু-হ্বমন:-পরন!গ-অপরুকেসর-মালভারিণীং, প্রৰণ-মধুপ- 

অরিজাত-লবং দধতীং) গমিত-আমোদ-সংপত্তিং (সাতাং উদ্ধাচক্রে )। 

(খ) পৃথু-ন্ুমন:-পরনাগ-অপরকেপর-মাল-ভারিণীং, গ্রৰল-মধু পারিজাত- 

লব্জ-মত'.আমোদ-সংপত্তিং ( বরেন্ত্রীং উরাটক্রে)। 

এবার্থ_ম্থমনম্_(১) পুষ্প, (১-২) মালতী লতা । মাশভারিণী__(১) 

মালাধারিণী, (২) মাল (উন্নতস্থল বা ক্ষেত্র )-ধারিণী। মধুপ--(১) মগ্ঘপায়ী। 

আমোদ--(১) হর্ষ, (২) লৌরভ | লব--(১) ছেদ। মধু ২) বক্ষবিশেষ 

( অশোক বুক্ষ )! 

অন্ুুবাদ্ব--(ক) সেই (সীত1) বৃহৎ মালতী ফুল, শ্রেঠ নাগ.কসর ও 

স্বন্দর বকুল ফুলের মালাধারিণী ছিলেন, প্রবল পরাক্রমশীল্গী মঞ্ভুপায়ী 

অরিসমূছের ( রাক্ষসসমূহের ) ছেদ-জনযনিত্রী ছিলেন ( অর্থাৎ রাক্ষলকুলের 

ধ্বংসবিধান-কারিণী ছিলেন) এবং (লোকমধ্যে) যিনি হ্র্যাতিশয় আনয়ন 

করিয়াছিলেন । 
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(খ) দেই ( বরেক্ত্রী) বৃহৎ মালতী, শ্রেষ্ঠ নাগকেলর ও রমণীয় বকুল 
বঙ্ষলমুহ 9 মালভূমি ( উন্নতভূমি বা ক্ষেত্রৃমি ) ধারণ করিত, এবং ইহ! 

পল্পববনল মধু ( অশোক )-বৃক্ষ, পারিলাত বুগ্ষ ও লবঙ্গলতার সৌবভসম্পদে 

আকীর্ণ (ছল। 

করকমলাপাটপমতিম্ররভিতয়া কেসরং নদদভরমরম্ । 

দধ্তীং মধুবাণীং বাচামেয়ানাং ষণীক্রমাদ্রেখাম্ ॥২১।॥ 

ভন্বয়-+( ₹) আঅঠিসুবরভিতয়। নদত ত্রমরং কর-কমল-আপাটলং কেসরং 

দধতীং, (বিঞ্) বাচা অমেয়।ন[ং মধুরাণাং যথাক্রমাতৎ রেখাম্ ( সীতাং 

র্সীচক্রে )। 

(খ) ৮ 5৮০০ (কিঞ্ক ) বাচা অমেয়ানা" মধুরাণ।ং যথান্রম।ৎ রেখাং দধতীং 

( খরেক্দ্রীং উদ্ণীচক্রে )। 

শব্দার্থ কেসর_(১) খকুলপুষ্প (২) বকুলবৃক্ষ | মধুব--(১) রলব বস্ত, 

(২) আত্রবুক্ষ । রেখা--(১) অল্পমার, (২) রাজী বা পংক্তি। 

অনুবাদ-_ (ক) সেই (সীতা) অভিন্থগন্ষিতার জন্ত স্বকীঘ 

করকমলবত ঈষৎ শ্বেতরপ্ত, গুঞ্জনকারা ভ্রমরসমুহযুপ্জ বকুলপুষ্প (হস্তে) ধারণ 

করিতেছলেন এবং তিন পারিপাট্য বাকোব অপবিচ্ছেন্ক লাবণাময় 

(অঙ্গ পঙ্)ঙাদি ) বস্তনমূহের রেখমাত্রে পবিণত হইয়াছিলেন। 

(খ) সেই (বরেন্দ্র ) অতিন্থগন্থিতার জগ্তা গুঞ্জদ্ ন্রমর করপন্মশ্বেতরক্তঞাভ 

"[গকেসর বুগ (ষট্পদপ্রযাখা বৃক্ষ) ধারণ কবিতেছিল এবং যাহা 

বাকের 'আগণা মধুরবৃক্ষ (বা আমবৃক্ষ )-সমূহের শ্রেণী পৌর্বাপধে ধারণ 
কারতেছিল। 

দবদলিতকনক্কেতককাস্তিমপাশেষকুহমহিতাম.। 

অরধিন্দেন্পীবরময়ুসলিলম্ুরভিশীতলশ্বসনাম. ॥২২॥ 
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অন্থয়-__(ক-খ ) দর-দলিত-কনক-কেতক-কা্বিং অপি অশেষ-কু- 

স্থমছিতাং, অরবিন্দ-ইন্দীবরময়-সলিল-সুরভি-শীতল-শ্বননাং ( সীতাং বরেন্দ্রীং 

চ উর্রীচক্রে )। 

শব্দার্থ _দর-_-(১) ভয়, (২) ঈষৎ। কনক--(১) কাঞ্চন, (২) ধত্তুর 

ব| চম্পক বৃক্ষ | শ্ববন--(১) শ্বাস, (২) বাযু। 

অনুবাদ--(ক) সেই (সীতার) কনকময় কেতকের কান্তি ভয়ে 

বাধিত বা অন্তথাভ।ব প্রাপ্ত হইতেছিল; তিনি সমগ্র পৃথিবীতে পুজিত! ছিলেন 

গেবং তাহার শ্বমল অরবিন্দ ও ইন্দীবরময় মলিলের ায় সুগন্ধী 9 নাতল ছিল। 

(থ) সেই ( বরেন্দ্রীতে) জীষৎ বিকপিত কনকনামক ও কেতক- 

নামক পুণ্পের কান্তি বর্তমান ছিল, ইহা অশেষ প্রকার কুসুমের উৎপত্তিবিষয়ে 

অনুকূশ ভূমি ছিল, এবং ইহাতে বায়ু অরবিন্দ ও ইন্দীবরময় সলিলদ্বার! সুরভি 

ও শীতল ছিল। 

অপি ধবলধাঁমলেখালক্ষ্মীভারাশিরামপুরলীলাম.। 

নিরুপরিকনককলশমেলকারপীবর পয়োধরাোগা ম, ॥২৩॥ 

অন্বয্--(ক-খ) অপি (চা ধবলধাম-লেখা-লদ্ীভার-অভিরাম-পুর- 

লীলাং নিরুপরি-কনক-কলশ-মেলকার- (দ্বিতীয় পক্ষেণ যেলক-আর”) পীবর- 

পয়োধর-আ৷ভোগ্গাং ( সীতাং বরেন্দ্রীং চ উরীচন্রে )। 

শব্দার্থ_ধাম_(১) রশ্মি। (২) গৃহ । লীলা (১) বিলাল, (২) 

শোভ। | পয়োধর--(১) স্তন, (২) মেঘ । আর--(২) প্রাস্তভাগ! 

ভনুবাদ--(ক) কিঞ্চ, এই (সীতার) দেহবিলাল শুভ্ররশ্মি চত্্রের 

রেখার শেভাতিশয়ে রমণীয় ছিল এবং তাহার বিস্তৃত পীবর বা স্কীত স্তনঘ্য় 

অতুযচ্চ কনককলশঘয়ের সংযোগশে!ভ! ধারণ করিতেছিল। 

(খ) কিঞ্চ,। এই ( বরেন্দ্রীর ) নগর-সৌন্দ্য শুত্র গৃহ বা প্রাসাদরাজীর 
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শোভালমুদ্ধিতে কমনীয় ছিল, এবং ইহার (প্রানাদসমুহে র) উপরিভাগে অবস্থিত 

কনক-কলশগুলির প্রাস্তভাগে বিশাল মেঘের বিস্তর পরিলক্ষিত হইত। 

স্বকলাপায়িতকু স্তুলরুচিমাবিললাটকান্তিমবনমদঙ্গাম, । 

অধরিতকর্ণাটেক্ষণলীল।ং ধৃতমধ্যদেশতনিমানপি ॥২৭॥ 

অন্বয়__-(ক) অপি (চ) স্থ-কলাপায়িত কুন্তল-কচিং, ম-অবি-ললাট-কাস্তং, 

অবনমৎ-অজাং, অধথরিত-কর্ণাট-ঈক্ষণ লীল।ং, ধৃত-মধ/দেশ-তন্ম।নং ( সীতাং 

উীচক্রে )। 

(খ) অপি (১) ল-কল'-অপায়িত-কুস্তল-রুচিং, আবিল-লাট-কাস্তিং, 

আবনমত-আঙ্গাংং অধটরিত-কর্ণাট-ঈক্ষণ-লীপাং ধৃত-মধ্যদেশ-তানমানং ( বরেন্ত্রীং 

উরাচক্রে )। 

শব্দ্থ-কপাপ-(১) বর্থ বা ময়ুরপিচ্ছ। কলা--(২) শিল্প। কুস্তল__ 
(১) কেশ, (২) তন্নামক দেশ। ম--(১) চন্দ্রৎ বা মা--(১) লক্মী। অবি-- 

(১) ভা ব। দীপ্তি । অঙ্গ-_-(১) শরীর, (২) অঙ্গদেশ। কর্ণাট--(১) কণ- 

পর্ধস্ত বিমারী, ৩) তন্নামক দেশ । উঈক্ষণ--(১) নয়ন, (২) দৃষ্টি | মধ্যদেশ-_- 

(১) মধাভাগ, (২) তন্নামক দেশ । অধরিত--(১) নিম্নদিকে প্রেরিত, 

(২) পরাভূত । 

অনুবাদ-(ক) কিঞ্চ সেই (সীতার) কেশকান্ত মযুরপিচ্ছের 
ভয় শোমানা ছি, ধাহার ললাটকা্ত চন্দ্র ব! পল্্সীর কান্তির স্তায় ছিল, 

বাহাব অঙ্জসমূহ অবনত বা আনত ছিল, যাহার কর্ণপর্ধস্তবিলারী নয়নঘ্বধয়ের 

লীলা শিষ্দকে প্রেরিত ছিল, এবং যিনি শরীরের মধ্যভাগে কুশতা 

ধ।রণ করিতেশ। 

(খ) কিঞ্ সেই (বরেন্দ্রীর) উত্তম শিল্পসমূহদ্ধার বা উত্তম 

বিত্ববৃদ্ধিদ্রা কুন্তলদেশের রুচি (বা স্পৃহা, অভিলাষ ) নাশিত হইত, ইহ! 
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হইতে লাট দেশের শৌভ। মলিনিত হইত, ইহ! অঙ্গদেশকে অবনত রাখিতে 
পারিত, ইচা কর্ণাট দেশের দৃষ্টিভঙ্গি বা লোল দৃষ্টিপাত পরাভৃত করিয়াছিল 
এবং ইহ! মধ্যদেশের তনিমা বা তম্ুত| বিধান করিম়াছিল। 

স্রচিরোমাৰলিমহিতামব্যস্তা ৰলীর্দধতীম্। 

দৌষং বিসংদধানীং বহলতরারোহপরিণাহাম্ ॥ ২৫ | 

অন্বয়--(ক) সং-কাচি রোমাবলি-মহিতাং, অব্যন্তাঃ বলীঃ দধতীম্, বিসং 
(ইব) দোষং দধানাং, ৰহলতর আরোহ.পরিণাহাং ( সীতাং উন্নীচক্রে )। 

(খ) সৎ কচির-উমা-বলি মহিতাং, অবান্তাঃ বলীঃ দধতীম, দোষং বিস*- 

ঘধানাং, বহলতর-আরোহ-পরিণ।ভাং ( বরেন্ত্রীং উরীচকে )। 

শব্দার্থ_বলি-_-(২) পুজোপহার। বলি--(১) উদরাবয়ববিশেষ (২) 
গহদাকবিশেষ | দেস্-(১) বাছ। দোষ_-(২) দ্ধণ বা পাপ। অ রোহ-- 

(১) স্ীলোকের শ্োণীদেশ, (২) উচ্চায় বা উচ্চতা । 

খনুবাদ-_ (ক) সেই (লীতা) অতান্থ শোভাবিশিষ্ট রোমাবল্িদ্ধার' 
শোভিত! ছিলেন, তিনি অবিভক্ত ( উদব-)ত্বকৃতবঙ্জ ধারণ করাতন, [তান 
সুলাগতুলা কোমল বাহু ধারণ করিতেন এব* তাহার শ্রোণীর বিশালতা 
বিপুলতর ছিল। * 

(খ) লেই (বরেন্ত্রী) উমাদেবীর প্রতি দীয়মান অতিমনোজ উপহ্থাৎ* 
দ্বার! উৎলবধূত্ত ছিল, ইহা ঘনসন্লিবিষ্ট গৃহদাকসমূ। [ বা, রাজ 17) 
শ্রেণী] বহন করিতেছিল। ইহ! গোকের দোষ ব৷ পাপ স*শোধিত কার - 
এবং ইহ|র উচ্চতা ও বিশালতা অতিবিপুল ছিল। 

পৃথুতরপুঙ্ষরিণী গ্রয়গতিম তিকদপ্রকাগুজঘণাঞ্চ | 
পুণ্যাবদানাহতক্ষণদেশাহবলয়জিতণ্ দৃশা || ৯৬ ।। 
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জন্বয়-__ (ক) পথুতর-পুক্ষরিণী-গ্রিয়-গতিং অতি-কদ-প্রকাণ্ড-জঘনাং চ, পুণা* 

অবদান-আহত-ক্ষণদা-ঈশং, দৃশ! কুবলয্ব-জিতং চ ( লীতাং উরীচক্রে )। 

(খ) পৃথুতর-পুফরিণী-প্রিয়"গতিং অতি-কদ-গ্রকাও-জ-ঘনাং চ, পুণয)- 

অবদান-আহত-ক্ষণদ-ঈশং, দৃশ! কু-বলয়-জিতং চ.( বরেক্দ্রীং উপীচক্রে)। 

শব্দার্থ__পুফরিণী_-0১) হত্তিনী, (২) দীঘিকা। গতি_(১) গমন, 
(২) উপাদ্ঘ। কদ--(১) স্ুখদ, (২) জলদামী মেঘ? জ-_(২) ত্বরিত । অবদদান-- 

(১২) শুদ্ধ ব| উৎকৃষ্ট কর্ম। ক্ষণ_(২) উতৎলব। ক্ষণদা (১) রাত্রি। 

কুবলয়-_২) ভূমণ্ডল। 

অন্ুবাদ--(ক) দেই (সীতার) গতিভঙ্গী বিপুলকায়া হস্তিনীর 

গতিভঙ্গীর মত প্রিয় ব মনোহর! ছিল, তাহার প্রকাণ্ড জঘন অতিম্থখদাদী 

ছিল, তীভার অবদান বা গ্রাশত্তকর্মনমূহ পুণ্য ছিল এবং তিনি ( সৌন্দর্যে) 
ক্ষণদাপতি চন্দ্রকেও পরাজিত করিতেন, এবং তিনি নয়নশোভায় কুবশম্ 

বা নীলকমলকেও পরাভূত করিতেন। 

(খ) সেই ( বরেক্দ্রীতে ) বিশালতর পুক্ষরিণীসমৃহই ( লোকের ) ব্যবহারের 
মনোরম উপায় ছিল, ইহাতে প্রকাণ্ড ৭ ত্বরিতগতি মেঘসমূহ অত্যন্ত বর্ষণনাল 

চিল, ইহাতে রাজ! স্বকীয় পুণ্য অবদান ব| শুদ্ধকর্মত্ধারা আহত ব! 

আর্তক্ষনগণের টউৎলব বিধান করিতেন, এবং ইহা কটাক্ষপ্রেরণঙ্থারা ভু- 

মণ্ডল জয় করিয়াছিল । 

ক্রুরকরপীড়িতা সাবিতি ভর্তস্ম ছুকরগ্রহাৎ কৃপয়।। 

কৃষ্টোপচিতাঁং সপদি স্মলিতপ্রতিপক্ষমারদহনশুটম. ॥ 
কুলকম, ॥ ২৭ ॥। 

অন্বয়--(ক) ক্রু,র-কর-পীড়িতা অসৌ ইতি, কুপ্না ভর্ত, মৃছু-কর- 

গ্রহাৎ কুষ্টা-উপচিতাং সপদি স্মজিত-গ্রতিপক্ষ-মার-দহন-শুচং 
( সীতাং উরীচক্রে )। 
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(খ)......."কৃই্উপচিতাং*** (ববেন্ত্রীং উত্বীচক্রে )। 

শব্দার্থ-কর--(১) হস্ত, (২) রাজভাগধেন্স। কৃষ্ট-_:(১) নীত, (২) ক্কৃত- 
কর্ষণ।। মার--(৯) কাম, (২) মারণবিদ্ব। ক্র,র-_-৫১) নৃশংস বা ঘাতুক, 

(২) কঠিন। দহন--(১) অগ্নি, (২) দাহ। 

অনুবাদ--(ক) “সেই (সীতা) নৃশংস বা ঘাতুক (রাক্ষসাদির ) হস্ত- 

দ্বার। পীড়িত। হইয়াছেন” এই জন্ত তিনি (এখন) স্বামী (রামচন্তের) দয়ায় 

মুদ্হস্ত-গ্রহণে নীত হয়! সংবধিত হইযাছিলেন এবং ততম্মণৎ তাহার 

শর (রাবণের ) কামাগ্িজানত শোক বিগলিত হহযা গিয়াছল। 

(খ) *সেই ( ববেন্্রী) কঠিন (রাজাদের) ভাগধেয়দ্ধারা উতৎপীডিত 

হইয়াছিল” এই চন্য, ইহা (এখন) বাজার (রামপালের ) কৃপায় হ্বল্প- 

ভাগধেরগ্রহণবশতঃ কর্ষণদ্বারা সমৃদ্ধশন্ত হইয়াছিল এবং সম: সগ্ঠঃ ইহার 

শত্র্গের মারণ ও অগ্সিদাহভশিত শোকও বিদূরীত হইযাছিল 

অভিজনজাতৈরপি সাধুভিঃ সহসা লোকৈ£-' 

-_ ---- কৃতৰভ পদোপনতিম্ 1২৮]। 

অন্বয়--( ক-খ ) অভিজন-জাতৈঃ আপ সাধুভিঃ লেকৈঃ সহন! কৃত- 

ৰছ-পদ-উপনতিমূ ( সীতাং বদেন্্রীং চ উরীচক্রে )। 

শব্দার্থ-অঠিজন--(১) কুল, (২) জন্মভমি। উপশতি--(১) প্রণাম 

(২) উন্নতি। 

অনুবাদ-_( ক) কিঞ্চ। সংকুলগ্রস্থত সংস্বভাব লোকে! লহস। 

এই ( সীতার ) চরণপ্রাস্তে বহু প্রণ।ম করিলেন। 

(খ) কিঞ্চ। এই জন্মভূমিতে জাত সাধু লেকের! সহ! এই ( বরেন্ত্রীতে ) 
আনেক পঙোন্রতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

[ দ্রষ্টব্য £__এই শ্লোকটির দ্বিতীয়ান্ত বিশেষণটির অর্থ পূর্ববর্তী ১ম শ্লোকের 
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“সীতা” ও 'বরেন্্রীতে প্রযোজ্য ধরিলে সমীচীন হম্ন ; ইহাকে পরবর্তী 'লঙ্ক।” ও 

'রামাবতীর? সহিত অন্বিত ধরিলে অর্থ ততটা সমীচীন মনে হয় শ1। ] 

অমরাবতীসমানানে কবরেন্দ্রীকৃতাতঙ্ক।ম্। 

স্থমনোভিরভিব্যাপ্তাং নিষ্প্রতাহামৃদ্ধেন পরিপুর্ণেঃ ॥২৯। 

অন্থয়--( ক) অমরাবতী-সমান-অনেক-বরেক্ত্রীকৃত-অ-তস্ক।ং, নিশ্রভাহ- 
অমুতেন পারপূর্ণেঃ সুমনোভিঃ অভিব্যাণাং ( পক্কাং মেকশিখরমিব অকুকৃত )। 

(খ) অমবাবতী-সম।ন-অনেক-বরেন্দ্রী-ক ত-আতঙ্কাং পিশ্্রতাহাং তেন 

পরিপুর্ণৈঃ স্বমনোৌভিঃ অভিব্যাপ্তাং (রামাবতীং মেকশিখরমিব অকুরুত )। 

শব্দার্থ ইন্দ্র_-(৯) বাজ! বা অন্তরাক্মা। তঙ্ক__(১) বৃচ্চজীবন ব1 ভয় । 

আতঙ্ক-_মুগজধবনি । শ্মনস্-(১) দেবতা, (২) বুধজন | অমুত--(১) দেবান 

বা প্রতাদ যজ্ীয় দ্রব্য, (২) অয।চিত দান। 

অনুবাদ (ক) (রাম লঙ্কাকে মেকস্ূশ কারয়া হুলিলেন )-- 

যে লঙ্কা ( তখন ) ঈন্ত্রপুপী অমরাবভীর সমান হইয়া এনেক অশ্রেষ্ট রাহ্াকে 

শ্রেঠ র'জবাপে পরিণত কগ্রিমাছিল (অথবা, অনেক অশ্রেঠ আত্মাকে ব৷ 

জীব? শ্রেঠ কারয়া'ছণ ), এবং যাহাতে কেশ গ্রকার পরের জীবন বা ভয় 

চলিত ছি না, খাতা বিদ্ুরাহত দেবামন ব ঘঠাগি যজ্ঞাীম ভ্রবাদ্ধার! পারতৃপ 

এখগণ্দৰ গাপ্া্যাপ্ড ছিল | 

(খ) (খামশাল খামার 5 মগপ্জাকে দেকসদুণ করিয়া শিশ।ণ 

কাপিয়। লেন )- যে মনত শী অমরাবতী-গুশা হহযাছিল এবং সাহাতে 

বখেন্্।) তৈশিঠ্য,& মুবলধ্বান কৃত বা শ্রত হই 2, যাহ নিরস্তণবগ্রুবা 

হইয়|ছুণ এব" বাহ! স৩)পঞপুণ বুধজনঙ্গারা পাখত।গ ছল ( অথবা, ষাহ। 

প্রাতবন্ধগাহত অযাচত দশ-পর|ণ্তিতে পবি$শ্ট বুধজশ্দ্বাব। পরিব)া 

ছিল )। 
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পুণ্যজনানাং বসতিমসাধুবযবহারসংকথা শৃগ্ঠম,। 

ংকথাবিপুলমানবাভয়দা মুদগ্রাদেবকুলজাতাং চ 11৩০ 

তন্বয়-_ ক) পুণাজনানাং বলতিং, অলাধু-ব্যবহার-সংকথ।-শৃন্ত।ং, সংকথা- 

'বি-পুল-মানব-অভয়-দাং, উদগ্র-দেব-কুল-জাতাং চ ( লক্কাং অকুকুত )। 

(খ। সংকথা-বিপুল-মানব-অভয়"দাং উদগ্র-দেবকুল-জাতাং ৮ (অমরাবতীং 

অকুরুত )। 

শব্দার্থ_পুণাজন-- (১) রাক্ষল, (২) লাধু লোক। লংকথা-_(১) 

অন্তোন) সম্ভাষণ, (২) লোকের কথা, বা ইতিহান। বিপুল--(১) পুলকিত, 

(২) মহান্। উদগ্র-(১) বিশিষ্ট, (২) উচ্চ । দেবকুল--(১) রাজবংশ, বা 

দেববংশ (২) দেবমন্দির। 

গনুবাদ-_(ক) দেই (লঙ্কা নগরা) রাক্ষসদিগের বাসস্থান ছিল। 

(কিন্তু), ইহাতে (আর ) অসাধু ব্যবহারের ( অনাঘ) ব্যবহারের ) আলাপ ও 

গুন! ঘাইত না, ইহাতে জনালাপে বিশিষ্ট-পুলকবুপ্' মানব ৃষ্ট হইত এবং 

ইহ। সকলকেই অভয় প্রদান করিত এবং ইহাতে বিশিষ্ট দেববংশ ব' 

রাজবংশসমূহ বিদ্যমান ছিল। 

(খ) দেই (রামাব্তী নগরা) সঙ্জনদিগের বাসভূমি ছিল, ইহাতে 

অপাধু ব্যবহার ঝা বিবাদপদের আলাপও এত হইত না, ইহাতে লোককথ।মু 

ব৷ ইতিহাসে ( প্রলিদ্ধ) গ্রহান মানবগপদ্বারা৷ (লোকের মনে ) অভয় প্রদান 

করা হইত এবং ইহাতে দেবমন্ৰিব সমূহ অতান্ত উচ্চ ছিল। 

দধতীং রত্না পটলং পূথুলংকামিতাং স্থরেশ্বরপুণীম্। 

রামাবতীমতিশুভাং স বিভীষণশাসনামৃতস্নাতাম্ ॥৩১)। 

জঅন্থয়--(ক) লঃ পৃথু রদ্বানাং পটলং দধতীং, ইতাং, স্থরেখর-পুরীং, 

রামাবতীং অতিশুভাং বিভীষণ-শাসন-অমৃত'ন।তাং লক ং ( মেক্কশিখরমিব 

অকুরুত )। 
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(খ) লঃ পৃথলং রদ্ধানাং পটলং দধতীং, কামিতাং, ন্বর-ঈশ্বর-পৃরীং 

খ্সতিন্তভাং বি-ভীষণ-শাসম-অমৃত-ন।তাং রামাবতীং ( মেরুশিখরমিব অকুরুত)। 

শবাার্থ_ইত--(১) প্রাপ্ত! স্বরেশ্বর---(১) দেবরাজ ইন্্র, (২) দেবতা ও 

আঢাজন। রামাবতী--(১) শ্রেষ্ঠনারী-তূষিতা, (২) তন্নামক বরেন্্রীর নূতন 

রাজপুরী ॥। বিভীষণ-শালন-__(১) তন্নামক বাবণতভ্রাত। র্লাক্ষলের রাজ্যশালম, 

(২) বিগত হইম্বাছে ভীষণ বা ভরঙ্কর রাজাশ।দন যাহ! হইতে। 

অনুবাদ্ব--(ক) (রামের ) প্রাপ্চা, বিপুগ বদ্বপমৃহের ধারণকারিণী ও 

দেবরাজ ইন্দ্রের পুরীর গায় অেষ্টন।রী-ভূষিতা ও অতিশুভ। লেই লক্কানগরীকে 

তিনি (রামচন্দ্র) বিভীষণের শাসনরূপ অমৃতদ্বার। ন্নাত করাইতেছিলেন। 

(খ) বিপুল রত্বলমূছ-ধারিণী ও দেবগণের ও আছ জনের পুরী, অতিশুভ। ও 

( সবঙ্জনের ) অভীষ্ট! রামাব তী-শামক পাজধানীতে তিনি (রামপাল) ই্থার ভীষণ 

শাসন দূর করিয়া ইহাকে পিখুষৰার। ( যেন) বিধৌত করিয়াছিলেন । 

অকুরুত মহান্রবিণবেষ্টিতপ্রতিষ্ঠাধিরোপিতহবীশঃ । 

কনকময়ুধামলেখাধিকরণমপি মেরুশিখরমিব ॥ ৩২ ॥কু॥ 

ভান্বয়_ (ক-খ)ট আপ (চ) মহাপ্রবিণ-বেষিত-প্রতিষ্ঠ।-অধিরোপিত-হরি-ঈশঃ 

( নঃ পক্কাং ) কনকময়-ধাম-লেখা-অধিকরণং মেক-শিখরং ছব অকুরুত। 

শব্দার্থ-দ্রাবণ_-(১) ধন, (২) পরাক্রম। হরীশ--(৯) হরি বা বানর- 

গণের বাজা, স্ুগ্রীব, (২) গ্রভৃশক্তিসম্পন্ন হরিনশামক ভীমের পুব্বনুহাৎ। 

ধাম--(১-২) গৃহ) (৩) (ম্ুমেরু-পক্ষে ) রশ্মি । লেখা (১২) রাজী। 

অনুবাদ্ধ__(ক) (সেই রামচন্দ্র) বানরপতি ন্ুগ্রীবকে বিপুল ধনে 

বেষ্টিত করিয়া গৌরবময় পদে আরোপিত করিলেম, এবং সেই ( লঙ্কানগরীকে 

তখন) তিনি কনকনিন্মিত প্রাসাদ-শ্রেণীর আধাররূপে যেন কনকমক্ব-রশ্ি 

রেখাসমুহের আধার হেমপর্বত মেরুর শিথরের স্তায় করিয়া তুলিলেন। 
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(খ) (সেই রামপাল) মহাপরাক্রমসংযুক্ত পদে (ভীমের পূর্বন্গ হৎ ) 

হরিমামক গ্রতুশক্তিলম্পন্ন ব্যক্তিকে আরোপিত করিয়া, লেই (রামাবতীনামী 

নগরীকে) ন্থুবর্ণপূর্ণ প্রালাদ-শ্রেনীর আধারভূত কবিয়া, ইহাকে কমকময়- 

রশ্মিরাজির আধার ( হেমাড্র ) মেকর কৃটদেশের ন্যায় নিন্দা করাইলেন। 

বজ্রবিদুরজমুক্তামরকতমাণিক্যনীলমণিখচিতৈঃ । 

স্টরধামচারুচঞ্চম্রীচিমঞ্জরীজালৈ; ॥ ৩৩ ॥ 
আভবণৈরুপক4ণৈপ্ভ/রিভির ভিরামহেমনিশ্্বাণৈঃ | 

বুত্তোরুতারতরলৈহারৈবপি-হারিভিব্বভভি2 ॥ ৩৪ || 

(ক-খ) ব্রজ-বিদ্রজ-মুক্ত।-মর ফত-মাণিকা-নীলমণি-খচিতৈ: সুব্ধাম 

চাক-চঞ্চং-মগীচি-মঞ্জরী-জালৈঃ আভবরণৈঃ, ভূরিভিঃ অভিরাম-হেম-নির্মাণৈঃ 
উপকরণৈঃ, বুত্ব-উক-তার-তরলৈঃ বহুভি: হাগিভিঃ হাতৈ, অপি (হেতৃভিঃ) 

। আনন্দৈকনিরদানে ইহ বিশ্বকর্মনিমিতকবু রমমুমন্দিরে দেবো অবোচে৩াম 

ইতি সঘন্বঃ)। 
আব্দার্থ_নুরধাম(১*২) আকাশ) বা দেবশশ্দিএ) তু র-0১ ২) দ্ধ 

মৌক্তিক। তরণ--(১-২) হারের মধ্যনান । 
বঙ্গান্ুবার্ঘ__( ক-খ) (ষে মন্দিপ্পে সেই উভয়_-অর্থৎ (১) খাম 

ও ভ্গ্রীব, ও (') বামপাল ও শ্ুপ্রি মিলিত হইয়াছেন, তাহ। যে-বে 

উপায়নীভৃত বস্তর সান্িধ্যৎশতঃ আনন্দের একমাত্র ন্গান ছিল, হাহা 

উজ্দথত হইতেতছে--) গেখানে ছিল হীরক, বৈদা, আন্ত, মন ত৭গি 

পদ্মরাগম ণ ও শীগমাপ-খচিল বং আকাশে বা দবভ শে রশি ঘানীসত ৬২ 

্ন্দরভাবে িশ্ফুরপক।রী আ।দএনসম) 5 সেখানে আরছ চিশ বছসান)ক 

নুবর্ণঘটত মশো%। উপকংপ-প্ববা ( আসবাব পন); এং* সেখাশে আরও 
ছিল বহু মনেহারী ভারসমূক, য হাতে শুদ্ধ মৌ'ক্তকপ্াল ও মপ্যমণিগুলি 
বুণ্ত ব৷ বণ্তলাকার ও প্রকাণ্ড [ছণ। 
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বিবিধৈশ্মহাধনৈরপি দিব্যাল্গৈরংশুকৈরতিবিচিটৈর2। 

কম্তুরীকালাগুরুমলয়জকাশ্মীরকগ্পরৈঃ ॥ ৩ ॥ 
উন্মদ্রমন্দ্রমধুরাতো ছ্যবাতিভেদমেদুরোদৃগারৈঃ | 

গীতিলয়লব্ধিন্থত রৈরধরীকৃততুমুলতুত্বুরুধবনিতৈঃ ॥ ৩৬ || 

তন্থয়--(ক-খ) বিবিধ: মহাধনৈ: দিবলৈ: অতিবিচিত্রৈঃ অংশ্রকৈঃ। 
অপি (চ) কন্তুরী-কালাগুরু-মলয়জ-কাশ্মীর-কপুরৈঃ, গীতি-লয়-লব্ধি-ন্থভনৈঃ 

অধরীকুত-তুমুল-তুুু-ধবনিতৈ: উতন্ুদ্র-মন্ত্র-মধুর-আতোপ্ত-ব)তিভেদ-মেদ্র-উদ্- 

গারৈঃ (আনন্দৈকনিদানে....."*...দেবৌ অরোচেতাম_)। 

শব্দার্থ--অংশুক--(১-২) শ্লিক্ষবস্ত্র। মলরজ-(১-২) চন্দন। কাশীর * 
--(১-২) কুঙ্কুম। আতোদ্য_(১২) চতুধিধ বাদ্ত--তত, বিতত, স্ুযির ও 

আনদ্ধ। উদাগ।র--(১-২) গ্রবাহ, শব । 

অন্ুাদ__(ক-খ) লেখানে আরও ছিল বিবিধ, মহামূল্য, মনোরম 

অবয়ববিশিষ্ট, অতিবিচিত্র শ্ক্ষবন্ত্র (ব! বন্ত্রমাত্র ) এবং কম্তুরী ( মুগমদ ), 

কালাগুর, চন্দন, কুক্কুম ও কপূর) এবং লেখানে আরও ছিল বিস্ফারিত, 
গভীর ও মধুর ( চতুবিধ) বাগ্ধ-ভেদের শিগ্ধ শব্ষ-_যাহ! গানের (দ্রুতমধা- 

বিলম্বিতাখ্য ) লয়ের উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ (“স্থভগৈ:--পাঠে “সুনর” অর্থ) 

এবং যন্ধ।র। ( দেবগার়ক ) তুনুকুর অতুযুচ্চ লঙ্গীতধবনিও তিরস্কৃত ব| নিরাকৃত 
হইত। 

পরমারবিকারাভির্বতিভিরপি দেববারবনিতাতিঃ | 

কণিতমণিকিস্কিণীকং কৃতনেপধ্যোভ্টং নটন্তীভিঃ ॥৩৭। 

অন্বয়-_ (ক-খ) কণিত'মণি-কিস্কিণীকং কৃত-নেপধ্য-উদ্তুটং নটন্তীভিঃ পর- 

মার-বিকারাভিঃ ঘযুবতিভিঃ দেববারবমিতাভিঃ ( আনদ্দৈকনিদদানে-..""দেবো 

অরোচেতাম্)। 

ণ 
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শবার্থ-_মার-_(১ ২) কাম। দেঁব-(১) দেবতা, (২) রাজা । নেপথ্য-- 

(১২) বেশ-রচন। | 

অনুবাদ-_(ক-খ)---কিঞ্চ (উপায়নবস্তসমূহ-মধ্যে আরও ছিল )__অতু।দ্- 

রিক্ত বা অনত্যারূচ কামাবকারবু্তজ যুবতি দেব-বেশ্টাগণ--য।হার। প্রলাধন- 

বিধানকালে মণিময় কিন্কিণী বা কষুদ্রঘন্টিকার কণনসহ উদ্ধতভাবে নুতা করিতে- 

ছিল। (ছ্িতীয় পক্ষে-ষুবাত রাজভোগ্য। বেশ্তাগণ' এইবপ ব্যাখ্যাও হইতে 

পারে)। 

সরভসবিহরন্ম হিষী হ্ৃব্যদ্বুষগোসহত্র। বলীভিঃ | 

সময়োপভুজ/মা নৈত্তযিষ্টোৎপাদকৈবিষয়বিসরৈত | ৩৮। 

অন্থয়__(ক খ) সরভম-বিহু রং-মহিষী হ্ৃবাৎ-বৃষ-গো-সহঅ-আবলীভিঃ লমদ্ব- 

উপভূজামাটন: ভূরিষ্ট উৎপাদটকঃ বিষগ্র-বিসটর: ( আমন্দেকশিদালে -*”" দেবো 

অগোচেতাম্ )। 

শব্দার্থ__রভস--(১ ২) হষ ব। বেগ। বিষয়-_ ১-২) জনপদ|গ, ৭ 

রূপার্দি ভোগ্য বিষয় । “ধলর--(১-২) লমুহ। 

জন্ুবাদ্ঘ--(ক-খ) ( উপায়শ দ্রব্য মধে) আরও ছিল) অনেক বিষয় ব। 

অনপদভ|গবিশ্েষ যাহাতে সহর্ষে বা লখেগে বিহারিণী মহিষী এবং হষ্ট বুষ ও 

থেনুসহস্রের শ্রেণী বিশ্তমান ছিল, বাহ! যথাসময়ে বা থাচুত্তি উপভোগের বস্ত 

এবং ষাহ। বহলপরিম।ণে (শন্তাদির ) উৎপাদন সমর্থ ছিল (অথবা, যে-সব বিষয় 

ব। ভোগ্যবস্ত-নিচঘে বনুসংখাক উৎপাদনকারী লোক ছিল)। 

ইতি রাজোপলিবেদিতনানাবিধরতুবঙ্গরসরভপৈ2। 

আনন্দৈকনিদানে শোভাসম্পত্তিভাজি নিব্যাজে ॥ ৩৯ ॥ 

ইহ বিশ্বকর্মনিমিতকবুরময়মন্দিরে মিথে। মিলিতৌ৷। 
চিবমভিছুরপরিরস্তমরো চেতাম্বলিনাবশ্বিনৌ দেবো ॥৪০॥কু।। 
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(ক-খ) ইতি ইহ র|জ-উপনিবেদিত-নান|বিধ-রত্ব-রঙ্গ-রল-রভলৈঃ আনন্দ- 

এক-নিদানে শোভা-সম্পত্তি-ভাজি নির্বযাজে বিশ্বকর্ম*লিমিত-কবু'রময়-মন্দিকে 

স্বলিনৌ অশ্থিনৌ দেবো আভদুর-পরিরন্তং চিরং অক্ো!চেতাম্। 

শব্দার্থ বিশ কর্ম-_(১) দেবশিলী। বিশ্বকর্ম_:(১) সর্বপ্রকার (শিল্পাদি) 
কর্ম। কর্ব,র(১) রাক্ষস, (২) কাঞ্চন। মন্দির--(১২) প্রালাদ ও 

দেখকুলদ্িবপ গৃহ । মিথ:--(১) অগ্ো্ত, (২) সংগেপনে। অস্থিনৌ_ 

€১) দেবটধস্য অশ্বিশীকুমারদ্ব়। (২) অস্বলেন।যুক্ত । বলিন্--(১) বলৰান্, 

€২) বল বা লেশাধুপ্ত ; দেব--(১-২) রাজা) 

জনুবাদ-_-(ক) এখানে ( লঙ্কানগরীতে ) বিশ্বকর্মার শিমিত রাক্ষলবন্থল 

এক মলিরে ব| প্রালাদে অশ্বিনীকুমাবদ্বয়ের সদৃশ, বলবান্ ছুইটি রাজ। 

(রামচন্দ্র ও হরীশ বা বানরপত শ্্রগ্রীব) অশিথিল আলিঙ্গনে পরস্পর 

আবদ্ধ অবস্থায় লঙ্গত হইর। বহুক্ষণ শোভা পাইতে লাগিলেন; কপট* 

ক্রিগ্বাশৃ্ঠা ও শোভাতিশয়সমন্থিত এই মন্দিরটি রাজার (বিভীষণের ) 

উপায়নীরুত নানাবিধ (পূর্ববণিত) (হারকাদি) রদ্দ্ধারা, ( ককৃধাদি) 

বিলাসৌপকরণ দ্বারা, ( দেববারবনিতাদি ) রসবত ত্রবদ্বারা ও ( বান্তাদি) 

হর্যবিধামক বস্তদ্বার আনন্দের একমাত্র নিদান [ছল। 

(খে) এখানে (ব্ু!মাবতী নগরীতে ) সর্বপ্রকার (শিল্প) কর্মদ্বার। নিমিত 

কাঞ্চনমন় এক মন্দিরে বা গ্রালাদে পদাতিবল বা লেনাধুদ্ত ও অশ্বসৈনিক- 

সমান্বত দুই রাজা (রামপাল ও হরিনামক রাজপন্দে প্রতিষ্টপিত ব্যক্তি) 

অশিথিল আলঙ্গনে আবদ্ধ অবস্থার একান্তে মিলিত হইয়। বহুকালপধস্ক 

শোভ। প।ইতে লাগিলেন )১--( ৩৬শ শ্লোকের ব্যাখ্য।) পূর্ববৎ হইবে (কেবল 
স।মন্তর!জগণন্থারা! উপা্পনীকৃত নানাবিধি রত্বাদি__-এইরূপ ব্যাধ্য। হইবে )। 

অপিষত সুমনসাম|সারৈরষ্টান্ (1) দিবো: । 

রোচিঞ্ু নামুনোপরি ধরশিভূগালেঃ শিবালয়ান্ত্িতয়ে 18১॥ 
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অন্বয়-__ (ক) রোচিষুম। অমুন। ধরণিভূৎ-আলেঃ উপরি দিবো; জুমনসাং 

আস|রৈহ শিব।লয়াঃ [ত্রতয়ে অদ্িযত । 

(খ) আ.সারৈ রোচিষু্ন! স্ুমলসাং (অর্থে) অদিষত। 

শব্দার্থ-ধরণিভৃৎ_(১) রাজা, (২) পর্বত । ম্মনদ-(১) পুষ্প, 

(২) ধাঁ বা পওত ব্যক্তি। আমসার--(১) বর্ষণ। (২) স্ুহদবল বা 

মিত্রপৈন্ত । রোচিফুজ-_(১) - কচিশীল। (২) দীন্তিণীল | শ্িবালয়--(১) 

মঙজলাস্পদ, (২) শিবের মলির । 

অনুবাদ্--(ক) মুর্চসম্পন্ন সেই (রামচন্দ্র) মঙ্গলালঘ় তিন 

জনকে (অর্থ স্তগ্রীব, খআঙদ ও বিভীষণকে ) দিব) পুম্পবর্ষণ-সহুকারে 

অন্তান্ত রাজগণের উপর প্রতিষ্ঠিত কাঁরলেন। 

(খ) মিত্রসেনায় খা স্বমেনার গ্রসরণে দীপ্তিশখাল সেই (বামপাল) 

পর্বতশ্রেণীর উপর তিন পংক্তি শিবমন্দির ধীরজনগণে॥ উপৰা রার্ধে স্থাপিত 

করিয়। [দলেন। 

স বিশালশৈলমালাতালবন্ধমন্থ,ধিং সাক্ষাৎ । 
অপি পুতং পুক্ষপ্রিণীভূতং রচয়ান্বভৃব ভূপালঃ |8২। 

অধ্বর-_-(ক) অপি (5) স ভূপালঃ বিশ!ল-শৈল-মাল-তাল-বন্ধং অন্বুধিং 

সাক্ষাৎ পুর্তং পুদ্ধরিণী-ভূতং রচয়াঘভৃব। 

(খ) আপ (৮) স ভৃপালঃ বিশাল-শৈল-মালা1-তাল বন্ধং পুক্ষপিণা ভূতং 
পৃরভং সাক্ষাৎ অন্বধিং রচয়াতবভূব। 

শব্দার্থ-_সাক্ষাৎ_(১) তৃল/, (২) প্রত্যক্ষ । তাল-_-(১২) তন্সামক 

বুক্ষ। পুশ-১১) পুরিত, (২) বাপীকুপতড়।গার্দি-নিন্মণরূপ পুণ্যকর্ম। 

বন্ধ-(১) সেতুবন্ধ, (২) তীরদেেণবদন্ধন | 

জনুবাদ্বস্প্রক) কিঞ্চ। মেই রাজ! (রাম) বিশাল পর্বতশ্রেপা ও 
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তালবৃক্ষপার! ইহার সেতৃবদ্ধ রচন! করিয়া, সমুদ্রকে ঘেন পুরিত পুধরিণাতুল্য 

করিয়। তুলিযাছিলেন ( অর্থাৎ তিনি যেন লাগরকে বন্ধণদ্থারা পুক্ষরিপীবৎ 

প্রতীয়মান করাইলেন )। 

(খ) কিঞ্চ, সেই রাজ। (রামপাল) বিশার্না শৈলশ্রেণনী ও তালবৃক্ষদ্বার। 

ইহার তীরদেশ বন্ধন করিয়া, পুফরিণীরপ পুন্বকে ( ধর্মার্থ প্রদত্ত পু্ষরিণীকে ) 

প্রত্যক্ষ সাগরের স্তায় নির্মাণ করাইম্াছিলেন ? অর্থাৎ লোকহিতার্থে রচিত 

পুক্রিপীকে সাগরের মত প্রকাণ্ড করিয় নির্মাণ করাইয়াছিলেন )। 

তৃজমহা ভোগ!লিদ্ধরালঘিমভাক্ মহাবনন্থাম্না । 
তেন ব্যধাধ্যনাগ| নাকম্ত হেলয়া ভরভূতা ॥8৩1। 

অন্বয়--(ক) হেলয়া নকত্ত ভরভৃত। তেন তুঙগ-মহা-ভোগ-আ লিঃ 

অহাবন-স্থ।য়। লঘ্মভাক্ ধরা অনাগাঃ ব্যধারি। 

(থ) মহা-মবন-স্থাযস। হেলয়া! নাকম্ত ভরভৃতা তেন তুঙ্গ-মহা-ভোগালিঃ 

খর! অনাগ! ( অতএব ) লঘিমভাক্ ব্যধায়ি। 

শব্দার্থ_নাক-(১) স্বর্গ, (২) নাক ব। নাগবংশোস্তব কোন রজ।। 

অহাবন--(১) বিশাল বনভূমি, (২) মহৎ অবন বা রক্ষাকার্ধ্য। স্থাম 

--€১২) বল। আগস্--(১) পাপা অনাগ। (২) নাগশুন্য। ! 

অন্ববাদ--/ক) হেলায় ধিনি স্বর্গের ভারবহনক্ষম, সেই (রামচন্দ্র) 

থরাকে পাগবিহীন করিলেন_-কারণ, (এখন) এই (ধরাতে) গ্রধান ও 

বিপুল ভোগাবস্তসমূহ পাওয়া! ফাইতেছিল এবং (দক্ষিণের ) বিশাল বন্ভূমির 

স্্্যৈ উৎপাদিত হওয়ায় ইহা লঘুভারযুক্ত হইয়াছিল 
(খ) বুহৎ রক্ষণবলদ্ার! হেলায় নাক ব! নাগবংশোপ্তব নৃপতিবিশেষের (রাজ্য) 

-ভার বহুন করিয়।, সেই ( রামপাল )অতুুচ্চ ও বিশাল 'ভোগাবলী” ব। নাগপুরী 

রু(খধানী-বিশিছু ধরাখণকে নাগবংশশূন্য, অতএব লঘুভারযুক্ত, করিয়াছিলেন। 



১৩২ রামচ গ্রিত 

[ দ্ষ্টবা £--সংস্কতকো'যকার হেমচন্তদ্রের অভিধানে “ভোগাবলী নাগপুর্যাম” 

এইরূপ কথ। পাওয়া যায়। ] 

স্বপরিত্রাণনিমিস্তং পতা। যঃ প্রাগ দিশীয়েন। 

বরবারণেন চ শিজন্যন্দনদাঁলেন বর্মণারাধি 1188 

অস্্বয়-_যঃ বর-বারণেন প্রাগৃদিশীয়েন পত্যা নিজ স্তন্দন-দনেশ বর্মণ 

চ স্ব-পরিত্রাণ-নিমিত্বং আরাধি। 

(খ) যঃ গ্রাগদিশীষেন পত্য। বর্মণ! ( খাজ্ঞা) লশিজ-সন্দশন দানেন 

বরশ্বারণেন চ স্ব-পরিভ্রাণ-নিমিত্বং আরাধি। 

শবাঁ_ প্রাগ দিশীয় পতি-__(১) পূর্বদিকৃপল ইন্ত্র, (৯) প্রাচা রাজা 
( পূর্ববঙ্গাধিপ )। বর্ম-_(৯) সৈনিকের তত্ুরক্ষক কবচ, (২) (পর্ববঙ্গের) 

বর্মব্শীয় কোন রাঁজা। 

অন্ুবাদ--(ক)-_-শ্রেঠ এীরাবত ধাতাৰ বাহন মেই পবাঁদক্পাল 

ইন্্রভুক মিজের রথদান 9 কবচদান দ্বারা নিজের পরিত্াণের জলা যিনি 

(রামচন্ত্র) আরাধিত হইয়াছিলেম। 

(খ) প্রাচ)দিকের ৰর্মব'শীয় কোন রাজাঁকতর্ক নিজের রথদাঁন ও শ্রেষ্ঠ 

গজদানদ্বার।৷ আত্মরক্ষার জন্য যিন (রামপাল) প্রাণিত হইয়।ছিলেন। 

ভবভূষণসম্ভতিতূবমনুজগ্রাহ লিতমুকলব্রং যঃ। 
জগদবতি স্ম সমস্তং কলিজতস্তান্ নিশাচবান্ নিস্বন |॥ ৪৫ || 

অন্বয-_-(ক) জিত-মুৎ যঃ ভব-ভূষণ-সন্ভতি ভূবং কলতং অগ্ভগ্র!হ | 
কলিং গত: (চ য:) তান্ নিশাচরান্ নিদ্বন্ লমস্তং জগৎ অবতি স্ম॥ 

(খ) যঃ ভব-তৃষণ-সম্ততিভূবং জিতং উৎকল-ত্রং খন্ুজগ্রাহ। নিশাচরান 
তান্ নিত্বন্ সমস্তং জগৎ কলিঙ্গতঃ (চ ষঃ) অবতি স্। 

শব্মার্থ-সুৎ--(১) হর্য। ভব--(১) সংসার, (২) হরু। সম্তুতি-__(১)সম্তান, 
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(২) বংশ। কলি--(১) যুদ্ধ। নিশাচর-_(১) রাক্ষস, (২) রাত্রিতে বিচরণ- 

কারী সপবা দহ্থা। 

অন্ুবাদ্ছ_-(ক) জিতহর্য হইয়। যিনি (রামচন্্র নিজের ভার্ধাকে 

( শ্বীকারপুর্বক ) অনুগ্রহ করিলেন--কারণ, এই দ্চার্যাই সংসারে অরঙ্ক!র-সদৃশ 

সন্তানের গন্মস্থান বা জননী হইবেন। আরও, তিনি সমরে প্রবেশ করিয়া সেই 

রাক্ষমার্দগকে বিনাশ করিয়া সমস্ত জগত রক্ষা করিয়াছিলেন। 

( খ) বিনি (রামপাল) হরের ভুষণের (অর্থাৎ লোম, শাগ, ব| গঙ্গার) 

বংশোদ্ভব (লোমবংশীয়, বা নাগবংশীয়, বা গঙ্গাব্নীয়) পরাজিত উৎকলধিপতিকে 

অন্ুগূৃহীত করিয়াছিলেন (অর্থাৎ পরাঞ্জিত করিঘ্াও ঠাহাকে স্বরাজ্যে পুনঃ 

গুতিষঠঠিত করিয়াভিলেশ); এবং ধিনি শিশাচর-(রাক্ষদ ব! সর্প) সদৃশ নৃশংস 
(সেই দেশের লোকদিগকে) নিহত করিয়া, সমস্ত দগৎকে কলিলরাজের ভর 

হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন । 

যে। বাজিনামধিভূব| শাগাবলিসংযতেরিতক্কন্ধ | 
কৃতসাহায়কবিধিন। দেবং প্রিয়কারিণাল্রীণি ॥। ৪৬ || 

অন্থবয়-_ (ক) যঃ দেব: নাগ-আবলি-লংযত-ঈবিত-স্বন্ধঃ (সন্) প্রয়-কারিণ। 

কূত-সাহায়ক-বিধিন! বাজিনা* অধিভূবা অগ্রীণি। 

(খ) য: দেব: নাগ-আবলি-সংযত-ঈরিত-স্বন্ধ: সন কৃত-সাহ্কায়ক-বিধিন। 
খাজিনাং আঁধতব। (ক্নাপি) প্রিয়কারিণ। অগ্রীণ। 

শব্দার্থ-_বাজী-- (১) পঙ্গী, (২) অশ্ব । স্বন্ধ--(১) শরীরের অংসদেশ, 

(২) সেনাবুহ। অধিভৃ--(১-২) রাজা বা পতি। 

অনুবাদ__ (ক) নিজের স্বন্ধদেশ ( মেঘমাদের) নাগপাশে বদ্ধ ও আবিদ্ধ 

হইলে পর, যেরাজ! (রামচন্ত্র) প্রিয়কাবী হইয়। লাহাধ্যকর্ধে ব্রতী পক্ষিরাজ. 

( গকড় )দ্বার! গ্রীণিত হইনাছিলেন। 



১০৪ " রামচরিত 

(খ) নিজের সেনাবাহ ( অন্তের) গজসেন।-সমৃহত্বার। মিবারিত হইয়। 

ক্ষিপ্ত হইলে পর, যে গাজ। (রামপাল) সাহাধ্য-বিধানে উদ্যক্ত ও প্রিয়কারী কোন 

অশ্বপতি মিত্রত্বারা৷ আরাধিত হইয়াছিলেম। 

[ ভ্রষ্টব্যঃ£-__বাঙ্গালার সেনবংশেব রাজগণ অশ্বপতি, গজপতি ও নরপতি-_ 

(অত এব) রাজত্রয়াধিপতি বলিয়া! উপাধিযুক্ত ছিলেন ।] 

তন্য জিতকামরূপাদিবিষয়বিনিবুন্তমানসংপাগ্ঠঃ | 

মহিমানমাপ ন নৃপে। যতমানন্য প্রজাভিরক্ষণার্থম্ || ৪৭ ॥ 

অন্বয়__(ক) জিত-কাম-রূপার্দি-বিষয়-বিনিবৃত্ব-সংপান্তঃ নৃপঃ (কিং ইতি 

শেষ?) গ্রাজাভিরক্ষণার্থং ষতমানন্ত তশ্ত মহিমানং ন আপ? 

(খ) জিত-কামরূপাদি-বিষয়-বিনিবৃত্ত-মান- সংপাগ্ধঃ নৃপঃ (কিং ইতি শেষঃ) 

প্রজানিরক্ষণার্থং যতমানস্ত তস্য মহিমানং ন আপ? 

শব্ার্থ বিষয়--(১) বপরলাদি হীক্ত্য়গ্রাহা বিষয়, (২) জনপদবিভাগ। 

কাম---(১) রতীচ্ছা, (২) কামন। ব। ইচ্ছা । মান--(১) সম্মান, (২) দপ। 

অনুবাদ--(ক)-_পরাভূত-মন্মঘভাব ও রূপাদি (বপ-রুস-গন্ধ-ম্পশ-শব্দ 

এই পাঁচ) বিষয় (ইন্দ্রিয়গ্রাহা বস্ত)-সমুহে পরাঙমুখ ও (রাজ্যানিষেক কপ) 

সম্মানদ্বারা সংবর্ধনীয় (সেই) নৃপতি (বিভাষণ) প্রজারক্ষার্থ চেষ্টম।ন সেই 

(রামচন্দ্রের) মহম। (প্রজারঞজজনবপ উৎকর্ষ) ক প্রাপ্ত হয়েন নাই ? 

(খ) পরাজিত কামব্ূপারদি দেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া, সম্মানদ্া বা 

নংযোজ্য (অর্থাৎ সম্মানার্) (সেই) নৃপতি (পুরবশ্ন।কোক্জ উপকারা মিত্র রাজা 1) 

প্রজাপরিত্রণ জন্ত নংষত-দর্প দেই (রামপালের) মহিম! কি প্রাপ্ত হবেন নাই ? 

ইতি রাজরাজভোগ্যামলকামিব বিবিধশেবধিভরসমৃদ্ধাম্। 

রামাবতীং গৃহীত্বামুমযোধ্যামসৌ পুরীং তামাগমৎ ॥ ৪৮ || 
ইতি রামপ্রত্যাগমনং নাম ত্তীয়ঃ পরিচ্ছেদ: | 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ ১০৫ 

অন্থয়-(ক) ইতি অলৌ অমূং গৃহীত্বা অলকাং ইব রাজ-রাজ ভোগ]।ং 

বিবিধ-শেবধি-ভগ্ন-সমুদ্ধাং রাম।বতীং তাং অযোধ্যাং পুরীং আগমৎ। 

(খ) ইতি অসৌ অমুং গৃহীত্ব অলক|ং ইব-.-... অযোধ্যাং তাং রামাবতীং 

পুরীং আগমৎ। 

শব্ার্থ_রাজর।জ--(১-২) যক্ষাধিপ কুবের, (৩) রাজাধিরাজ। শেবধি--- 

(১২) পদ্মাদি নিধিদ্রবয, (৩) গুটকোশ । বামাবতী_(১) ন্ুললন।যুক্ত।, 

(২) তন্নায়ী বরেক্্রীপ নুতন রাজধানী । অধোধ্য/--(১) তক্সামী নগরী, 
€২) অযোধনীয়]। 

অন্ুবাদ-__(ক) এই ভাবে মেই (রামচন্দ্র) লেই (সীতাকে ) নিয়, 

সেই প্রসিদ্ধ অযোধ)। পুরীতে চলিয়া! গেলেন--ষে পুরী (কুবেরের) অলকাপুণীর 

মত 'রাজরাজ-ভোগা।” (অর্থাৎ অলক1পক্ষে ষক্ষরাজের ভোগ, এবং অযোধ্যাপক্ষে 

রাজাধিরাজের ভোগা), 'বিবিধ-শে বধিন্ভর-লমূদ্ধা? (অর্থাং অলকাপক্ষে 

পল্মাদিনিধি-নিচয়দ্বারা অত্যন্ত সমুদ্ধিশালিনী, এবং অযোধ্যাপক্ষে নাশাবিধ 

গুচকোষসমূহ দ্বারা অতীব সমৃদ্ধ!) এবং 'রামাবতী" (উভয়পক্ষে সুন্দরী রমণী-দ্বার! 

স্ুশোভিত।) ছল 

(খ) এই ভাবে সেই (রামপ।ল) লেই বরেন্জী অধিকার করিয়। সেই 

প্রসিদ্ধ অযোধনীয় রামাবতী পুরীতে প্রবেশ করিলেন-__ষে পুরী অলকা পুরীর 

মত “রাজরাজ-ভোগাঠ ও “বিবিধ শেবধন্ভর সমৃদ্ধ!” (ব্যাখা। পূর্বব্, ক দ্রষ্টব্য) 

ছিল। 

ইতি রামপ্রত্যাগমন-নামক তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 



[ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ] 

তত্র সরাজা নিবসন্নানাবিষয়সন্নিবেশেন । 
সৃনুসমপ্লিতবাজো! রাম: কান্তাসখশ্চিরং রেমে ॥১।। 

অন্বয়--(ক-খ) স: রাজ। রাম: কুন্ব-সমশিত-রাজাযঃ তত্র নিবসন্ কাস্থা- 

সথঃ নানা-বিষয়-সন্নিবেশেন চিরং রেমে। 

শব্দার্থ__হুন্ু--(১) অনুঙ্গ ভ্রাতা, (২) পুত্র । বিষয়__(১) বপরসাদিন্ডোগ্য 
বস্তু, (২) জনপদাংশবিশেষ। সন্িবেশ-(১) সংস্থান, (২) সম্যক 

ব্যবস্থিতি ৷ 

অন্ুবাদ--(ক) সেই বাজা পাম্চন্দ্র অনু ল্রাত। (ভরত ভ্বাণ ) 

গ্রত্যপিত রাজ্য গ্রাণ্ধ হইয়া, সেখানে (অযোধ্যায়) বাসপুর্বক ভার্যা। 

(শীতাকে ) সঙ্গে করিয়া, বহুবিধ ভোগ্য বস্তর সংস্থান-দ্বাপা বহুকাল আনন্দ 

উপভোগ কবিতে লাগিলেন । 

(খ) সেই রাজা রামপাল, নিজ পুত্র (রাজ্যপালের, মতান্তবে, কুমারপ।লেব) 

উপর রাজাভার সমর্পণ করিয়া, অনেক বিষয়ের (বা জনপদ।ংশের) সান্নবেশস্বারা 

মাহিষীকে সঙ্গে কবিয়া, বহুকাল সেখানে ( রামাবতী নগরীতে ) বালপুব্বক 

আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন । 

অমুনা সতী বরেন্দ্রী যাত। দিব্যবিষয়োপভোগস্থখম্। 

কচিদপি কদাপি ছুজ্জনদুধিতচ্য। ন সা সেহে ২) 

অন্বয়--(ক) দিব্য-[বষয়-উপভোগশ্ম্রখং যাত। বর-ইন্ত্রী সা সতী কচ 

খপ কদ! অপি হুজ্জন-দুষিত-চরধা। অমুন! ন সেহে। 
(খ) :'.....*"**"স। সতী বরেন্দ্র... | 



চতুর্থ পরিচ্ভেদ ১০৭ 

শব্দার্থ-গিব্য (১) স্বর্গীয়, (২) তন্নামক কৈবর্তনায়ক। বিষয়-_-(১) 
ইন্ত্র়গ্রাহ বসত, (২) দেশবিভাগ-বিশেষণ।॥। বরেন্দ্রী--১) বর বা শ্রেষ্ঠ 
ইন্দ্র বা অন্তরাত্ম। যাহার অর্থাৎ এখাশে রামচন্দ্র তাহার স্ত্রী বরেক্ত্রী ; শ্রেষ্ঠ 

রাজপড়ী, (২) উত্তরবলের দেশবিভাগের নাম । সতী--(১) লাধবী স্ত্রী, 

(২) উত্তমা। চর্যা--(১) আচরণ, (২) জর্ধাপথস্থিতি, ধ্যানমৌন|দিক 
ভিক্ষব্রত। 

অনুবাদ--( ক) যে সীত। (এখন) ম্বগীয় বা দেবভে।গ্য বিষয়- 

সমূহের উপভোগ-সুখ প্রাপ্ত হইক়্াছিলেন, উচ্চাত্ব। ব। শ্রেষ্ঠ নৃপতি ( রামচন্ত্রের ) 

সেই সাধবী শ্বীর ( সীতাদেখার ) (শত্রগৃহের ) আচরণ-সন্বন্ধে ছুইজনদিগের 

কোন দূষণ বা পরীবাদ 1তশি (রামচন্দ্র) কোন স্তানেই কোন কালেও সহঃ 

করিতে পার্সিতেন না। 

(খ) যে বরেন্ত্রী দিঝনামক তৈবতশানকের [বিষ বা জনপদাংশের 

উপভোগের সুখ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই উত্তম ভূমির ঈখ্যাপথস্থিতি বা ধ্যান- 

মৌনাদি 1ভশ্ষুরত দ্ুক্জনদ্বাব! কলুর্ঘত হইতে পারিবে ইহ। তিশি (রামপাল) 

কোন স্তনে কোন কাগেন সহ্য নিতে পাবিতেন ন। | 

কৃষ্ছ্রেণ রত্বগর্ভং স্ুনুস্তস্তাজ্ঞয়াশু চাতুযাৎ। 

জনক্ভুবং স সুমন্তাশ্রিতসৌতবিধিস্ততোবনং নিন্তে | ৩ 

অন্থয়--(ক) তত্ত আভ্য়। (তম) শুনুঃ স্রমন্ত্রআশ্রিত-সৌত-বিধিঃ 

(সন) ক্চ্জেণ চাত্র্মাৎ বুত্র-গভাং জনক-ভূবং 'ততঃ বনং আশু নিশ্ে। 

(খ) তত: তস্ত আজ্ঞয়া.'-...**. "আশু অবনং নিম্তে | 

শব্দার্থ _স্থম্--(১) অনুজ ন্বাতা, (১) পুত্র । এমন্ত্র_(১) তন্নামক 

রঘুকুলের সারথি, (২) উত্তম মন্ত্ুণা ব! স্মন্ত্রণাবিশষ্ট । রত্বগভাং--(১) গর্ভে 

রত্বভৃত সুসস্তানধারিণী, (২) মণিমাণিকযাদি-পৃর্ণা। জনকভূ--(৯) জনক- 
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নন্দিনী (লীত1), (২) জন্মভূমি (বরেন্ত্রী)। অবন--(২) রক্ষণ। সৌত- 

বিধি--(১) স্থত ব। সারধির কাধ, (২) স্থৃত বা পুত্রোচিত কর্ম, যৌবরাজ্া। 

অনুবাঞ্ধ--(ক) তাহার (রামচন্দ্রের) আদেশে তদীয় অনুজ ভ্রাত। ( লক্ষণ ), 

স্থমন্ত্রকে লারাথর কার্ধে নিযুক্ত করিয়], অতিক্টলহৃকারে চতুবতা বা ( আশরম- 

ভ্রমণের ) ছল অবলম্বন করিয়া, রদ্গর্ভ। (গর্ডে স্ুসস্তানধারিণী) জনকনন্দিশীকে 

সেই স্থ(ন (অযোধা।) হইতে শীপ্র (গঙ্গাতীরস্থ ) তপোবনে লইয়! গেলেন। 

(খ) তদনত্তর তাহার (যামপালেব ) আদেশে, তদীয় পুত্র (রাজ্যপাল, 

মতান্তরে কুমারপাল ), উত্তম মন্ত্রান্বার। পুত্রকৃতয ব| যৌবরাজ্য আশ্রয় করিয়া, 

( অথবা, উত্তম ঝ| সুরক্ষিত মন্ত্রধারী ও পুত্রোচিত বিধানের অবলম্বনকার 

হইঘা) অতিকষ্টে স্থকৌশলে রত্বপরিপূর্ণা জন্মভূমিকে শীঘ্র স্বরক্ষণে ব। 

শ্বশ।সনে অস্তভূক্ত করিলেন। 

নৃপশাসনশ্রুতিশ্রিতমূচ্ছ। প্রতিপত্তিমিয়মবাপ্য ততঃ । 

অস্তন্িতিং প্রজায়। ঘননেত্রাগততোয়ভবাভিদধে ॥18|। 

অন্থয়_(ক'খ ) ততঃ নৃপ শ!সন-শ্রতি-শ্রিত-মুচ্ছ। প্রতিপত্তিং অব1প্য 

ইয়ং ঘন-নেত্র-আগত-তোস্ব-ভর! ( লতী ) অন্তঃ প্রজায়াঃ স্থিতিং অভিদধে। 

শকার্থ_শ্রতি_+(১) শ্রবণ, (২) বার্তী। মুচ্ছা-১) মোহ, (২) 

সমুচ্ছু় ব! উন্নতি? প্রতিপত্তি--(১) সংজ্ঞা বা গ্রবোধ (২) গৌরব। স্থিত 

(১) অবস্থ(ন, (২) যধ্যাদা। ঘন_-(১) অবিরল বা ণিরস্তর, (২) মেঘ। 

নেত্র--(১) চক্ষু, (২) রথ। প্রজা--(১) সন্ভতি, (২) লোক: জন। 

অনুবাদ-_( ক) তদন্তর রাজার (রামচক্রের) (নির্বাসনবূপ ) 

আদেশ-শ্রবণে মোহ্গ্রন্ত। ( সেই সীত! ) ( পবে) সংজ! প্রাপ্ত হুইয়া৷ অবিরল 

খারান্স নেত্র হইতে অশ্রপ্রবাহ লিঞ্চন করিয়।। নিজ মধো ( স্বগে ) সম্তানের 

'্অবস্থান জানাইলেন। 
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(থ) তৎপর নৃপতির শাসনসংবাদে সমৃদ্ধি বা উন্নতি লাভ করিয়া 

সেই (বরেন্দ্রী), গৌরব-প্র।শ্তিনহকারে মেঘবণ রথলমুহ ( অথবা, মেঘরাজ 

বা প্রকাণ্ড মেঘ-সমুহ ) হইতে প্রভৃত বুষ্টি-জল প্রাপ্ত হইয়া, রাজ্যমধ্যে 

প্রজাদিগের মর্ধযাদ1 বা সমাজনীমা-রক্ষ1। হিত কপ্রিয়াছিল। 

অভয়দমন। বিলাপোদিতমনুযু বুতসমস্তলো ক।। 

১»*০*******বিগ্রহনিজ্জি তকামরূপভূৎ 11৫) 

অন্বয়--(ক) অভয়-দ-মণাঃ বিলাপ-উাদত-মন্ু-বৃত-সমস্ত-লোক। ( তথ! ) 

বিগ্রহ-নিজিত-কাম-রূপ-ভূৎ ( সীতা )। 

(খ) অভয় দমনা অ-বিলাপ-উদিত-মনুযু-বৃত-সমস্ত-লোক| ( তথ! ) বিগ্রহ্- 

নিরিত-কাম্রূপ-ভূৎ ( বরেন্ত্রী )। 

শব্দার্থ মনযু__(১) শোক, (২) ক্রতু বা যজ্ঞ) অথবা, দৈন্ভ | বুত-_ 

(১) আবৃত, (২) আরাধিত। বিগ্রহ--(১) শরীর, (২) যুদ্ধ। কামন্ধপ-_ 

(১) মদনের সৌন্দর্য, (২) তন্লামক দেশবিশেষ। 

অনুবাদ্ব__ (ক) (সীতার) মন (এখন) অভঙ্থদদানকারী (রামের ) 

প্রতি আভনিবিষ্ট ( অথবা, তাহার নিজের মনই লোকের অভঘ্ দান করিত )) 

তিনি তদীয় বিলাপ-সংবদ্ধিত শোকদ্বার! সমস্ত জগৎকে আবৃত করিয়াছিলেন ; 
এবং তিনি নিজের শরীরলাবণ্যদ্ব।র কামদেবের রূপকে পরাজিত করিতে 

পারে এমন রূপ ধারণ করিতেছিলেন। 

(খ) (বরেন্দ্রীতে) ভয়শূন্ত শাসন প্রচলিত ছিল; এই ভূমিতে 

( এখন ) কোন বিলাপোক্তি শুন। যাইত না, ইহাতে যন্ত প্রকটিত হইত্বে 

পারিত। (অথবা, ইহাতে কোনপ্রকার বিলাপবচন ও দৈন্ পরিলক্ষিত 

হইত না ) এবং ইহ! দ্বার! সমস্ত জগৎ আরাধিত বা প্রীণিত হইত; এবং ইহ! 

যুদ্ধে পরাজিত কামরূপদেশকে ন্বশ।সনে ( অন্ততুক্তি করিয়া! ) ধারণ করিত। 
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[ ভরষ্টবা :--বরেন্ত্রী বিগ্রহ বা বিগ্রহপাল নরপতিত্বারা (পূর্বে) নিঞ্িত 

কমরূপ-দেশকে ভরণ করিত--এইরূপ ব্যাখা! করা যাইতে পারে।] 

তং গীতরামচগিতং সহজেন সমং প্রতাতন্ুতভাবম, 

পরমবনমলেচনকং রামে। রাজাপালমনৈষীং ॥1৬| 

জন্বয়_-(ক) রাম: গীত-রাম-চরিতং প্রতীত-ন্থত-ভাবং অলেচনকং পাজজা- 

পালং তং সহজেন মমং পরং অবনং অনৈষীৎ। 

(খ) রাম "১ তং রাজ্যপালং সঙ্ছজেন লমং পরম-বনং ( অথবা, পরং 

'অবনং ) অনৈষীৎ । 

বার্থ_প্রতীত-__-.১) পরিজ্ঞাত, (২) গ্রথাত । অসেচনক-__(১-২)- 

বাহার অতাধিক দশনেও লোকের নয্নের তৃপ্তি হয় না, অর্থাৎ অতীব রমণীয়দশশ। 

রাজাপাল--(১) রাজ্যগালক, (২) রামপাগের তন্নাম+্ শন্দশণ। অবন 

(১-২) রক্ষপণ। বন--(২) ভবন বা গুহ। 

অনুবাদ্__( ক) বাহার পুত্র-ভাব ( পুত্রত্ব) পরিজ্ঞাত হইয়।ছিল, শি 

(বানীকিরচিত ) রামচারত (রামাঘ্সণ) গান করিয়াছিলেন সেই রমণীঘ্র- 

দর্শন রাজাপালক পুত্রকে (কুশকে ), তদীযর় কণিন্ধু লহে।দরের (লবের ) 

সহিত রামচন্দ্র নিজ শ্রেষ্ঠ আশ্রয়ে আনম্ন করিলেন । 

(খ) বাহার পুত্রোচিত বাবহার প্রথ)াত ছিল, বিনি বামপালের 

( বরেন্দ্রীর উদ্ধারকরণরূপ ) চরিতকথ।র প্রশংস। করিয়াছিলেন, সেই মধুরদর্শন 

রাজাপালকে তদীয় কনিষ্ঠ সছেদর ভ্রাতার ( কুমারপালের ) লহিত রামপাপ 

পরম ব। উৎকৃষ্ট ভবনে (রাজ প্রাসাদে ) আনয়ন করিলেন (অথবা, নিজের 

'শ্রেষ্ঠরক্ষার অধীন কারলেন )। 

উন্দদ্রযুতা কুমুদং বিভাবয়তা শিলাস্তরং চ গোভি;। 

লুনারাতিমর্ম কলালিন। ভূবনীধিপোমুনা মুমুদে ॥৭।| 
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জন্বয়-_-(ক-খ ) কুমুদং (খ-পক্ষে কু-সুদং) উদ্মুদ্রর়ত, শিলাস্তরং চ গোভিঃ 

বিভায়তা, কলালিন! অমুল। ভূবন-অধিপ: লুন-অর[তি-মর্ম ( থা স্তাৎ তথ। ) 

সুমুদে 

শব্ধার্থ-কুমুদ--(১) তনরামক নাগবিশেষ, (২) পৃথিবীর হর্ষ, (৩) 

নমমুদ-পুষ্প। গো--(১-২) বাণ, (৩) কিরণ। কলালী--(১-২) শিল্পকল।- 

সমূহের জ্ঞানধারী, (৩) কলানিধি চন্দ্র । জুবনাধিপ__(১-২) পৃথিবীপতি 

রাজা, (৩) মহাঙগেব। 

অন্ুুবাদ--( ক) কুমুদনামক ( নাগের ) আহ্ল।দয়িতা, বাণস্বার। শিলামধ্য 

বিদীর্ণ করিঘ়। গ্রকাশ্ত্বিত, (শিল্প ) কলাবিৎ লেই (কুশ), শক্রবর্গের 

মর্মস্থান ছি করিয়া, ভূবনাধিপতি রামচন্দ্রকে আনন্দিত করিয়াছিলেন। 

(খ) কু ব| পৃথিবীর হর্ষের উন্মীলপ্িত। বা জনগ্ধিতা,..**.*,...৮ 

সেই (রাক্যপাল ):..*** "রাজা র্ামপ!লকে আনন্দিত করিম্াছিলেন। 

[ ্রষ্টবা £_এই শ্লেকে কবি রচনাকৌশলে কুশ ও রাজাপালকে 'কলালী, 

শবাদ্বরা বিশেষিত করিয়।, সঙ্গে সঙ্গে উভয়কে চন্দ্রের সহিত তুলিত 

করিয়।ছেন। এই ধ্বনি-পক্ষে বিশেষণ গুলির ব্যাখা। এমন হইতে পারে, 

চন্দ্র কুমুদের গ্রস্থ্টয়িতা, তিনি কিরণদ্বার! চন্ত্রকাস্ত শিলাকে দ্রাবিত করেন, 

তিনি কলাময়, অন্ধকাদি রিপুকে মন্মাহত করিয়া তিনি ভূবনাধিপতি মহাদেবকে 

হদীয় শিরোভূষণরূপে থাকিন্ন! আনন্দিত করিতেন । ] 

প্রাপ্ডে কালে লরিতি হুর্ব।সসা দিতাশ্রবসেতুঃ। 

বুষজিন্মথনোস্ততমুন্নিশ্রেণিকয়াত্ডি হ্থতপুরাস্তরয়া |1৮॥ 

আন্বন-_(ক) কালে প্রাপ্তে (সতি ), বুষজিতৎ্-মথনঃ ছর্বাসস! দিত-'দা শ্রব- 

লেতুঃ আব্র-্বত-পুর-অন্তরয়া শিশ্রেণিকর। শরিতি অন্ত-তন্থ: ( অভ্ভূদিতি 

শেষঃ)। 
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(খ) কালে প্রান্তে (নতি), আভ্রিন্থতপুর-অস্তরয়। নিশ্রেণিকয়৷ বুষজিৎ 

মথনঃ ভুর্বাস-সাদিত-আশ্রব-সেতুঃ ( লন্) সরিতি অস্ত-ত: 
(অভুর্দতি পেষঃ)। 

শববার্থ_:ক।ল-(১) কালপুরুষ, (২) মৃত্যুলমর়। বৃষজিৎ (১) ইন্্রজিৎ। 

(২) ধর্মজয়ী। আশ্রব-সেতু-_(১) প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, (২) ক্লেশতরণের উপায় ॥ 

অব্রিন্ত_(১) শৈলরাজ হিমালয় হইতে উত্তত । 

অনুবাদ্-_-(ক) কালপুরুষ উপস্থিত হইলে, ইন্দ্রজিতের নিধনকারী 

( লক্ষণ ), ( রামদর্শনার্থী) দর্বাল! মুর অনুরে।তে (রামের ) প্রতিজ্ঞা-সীমার 

ধণ্ডনকারী হইয়া, হিমাচলোডূত জলে পরিপূর্ণীবকাশ অধিরোহিনী বা ঘাটের 

সোপান দিয়া, (সরযু ) নদীতে তন্ুত্যাগ*করিয়া ছিলেন । 

(খ) মৃত্যুসময় উপস্থিত হইলে, ধর্মজয়ী (রামপালের মাতুল ) মথন ব। 

মহণদেব, (পৃথিবীর ) নিকৃষ্ট বাঁসস্থানে থাকিয়া! সর্ধক্লেশের তরণোপার বিধ্বস্ত 

দেখিয়া, অদ্রিন্ুতপুর-নামক নগরের আসব্রবর্তী (নদীর ) অধিরোহিণীধার। 

( সোপান ছারা) ( গঙ্গ। ) নদীতে তন্ুতযাগ করিয়্াছিলেন। 

ইত্যধিমুদ্গিরি কলয়ন্ ব্রহ্মতূবঃ স্বং বুপ্রদাতাসৌ । 

কুতনিশ্চয়: কৃতার্থ; প্রাস্থিত পৃথীপতির্্মহীসরিতম্॥৯। 

জন্বয়__(ক) ইতি গিরি বঙ্গ কলয়ন্, ভূব: ৰহ স্বং গ্রদাতা, অদোৌ কৃতার্থ2 

পৃর্থীপতি: অধি-মুৎ কৃতনিশ্চয়ঃ ( সন) মহাসরিতং প্রাস্থিত। 

(খ) ইতি ।কৃত-অর্থ; অসৌ পৃর্থীপতিঃ ব্রহ্ম ভুবঃ কলমল্ বহি গ্রুদাত 

কুত-নিশ্চয়ঃ (সন্) অধি-মুদ্গিরি মহাসরিতং প্রাস্থিত। 

শব্দার্থ_বন্গ-:(১) পরব্রক্ধ, (২) ত্রাহ্ষণ। মুৎখ_-(১) হর্ষ। মুদ্গিরি__ 

(২) প্রাচীন মুদগগিরি (নুতন নাম 'মু্গের' )। 

অন্ুবাদ্__(ক) এইভাবে (লক্ষণের তুন্গুত্যাগের পর ), এই কৃতব্কত্য 

পৃর্ধীপতি রামচন্দ্র, প্ববচনে পরব্র্ আবন্তিত করিয়া, পৃথিবীর বহুবিধ ধন 
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(ব্রহ্মণার্দিকে ) দান করিয়।, অধিকতর হর্য অনুভব করিয়া, ( মরণে) কৃতসংকল্প 

হইয়া! লরযু-নদীতে প্রবেশ করিলেন । 

(খ) এইভাবে (মাতুল মহণের মৃত্যুবার্তা শ্রবণের পর) ক্লৃতকৃত্য ভূপাল 

রামপাল বিগ্রসম্তানর্দিগকে আহ্বান করিয়া বছু অর্থ বিতরণ করিয়!, মরণে 
কতনংকল্প হইয়। মুদ্গিবিতে ঘা! মুঙগগেরে বানকালে গঙ্গাস্নদীতে গ্রবেশ 
করিলেন। 

[ত্র্টবা :- সেখশুভোদয়ানামক গ্রাস্থের একটি শ্লোকাংশে রামপালের 

গঙ্গায় মৃত্যুর কথা এইভাবে বণিত পাওয়। যায়,_“জাতুব্য।ং জলমধাতত্বনশনৈ 

ধাত। পদং চক্রিগঃ হা পালান্বয়যৌলিমণ্ডলমণিঃ শ্রীরামশালে। মৃতঃ* |] 

জনজাতে রুদতি শুচ1 সারবমবগাহা তজ্জলং পুণাম। 

বিরহসহপরিজনৈর্দ,বিষহং রামো৷ জগাম স স্বতুবম,11১০| 

অন্বয়--(ক) জন-জাতে শুচা রুদতি ( সতি), সারবং তৎ পুণ্যং জলং অবগাহ্ 
অহ সঃ বিঃ রামঃ পরিজনৈঃ লহ ছবিষহং ( ষথা স্তাৎ তথ। ) স্ব-ভূবং জগাম। 

(খ) জন-জাতে শুচ। স-আরবং রুদৃতি ( লতি), পুণ্য. তৎ জলং অবগাহ 

বিরহ-সহ-পরিজনৈঃ ছুবিযহং ( যথ! স্তাৎ তথ। ) লঃ রামঃ ্ব-ভূবং জগাম। 
শকার্থ-সারব--(১) 'সরযূ-ভব) (২) আরব বা শব্লহিত। বি--(১) 

'পরমাত্ম। | 

অন্ুবাদ-(ক) শোকে জনসংঘ রোদন করিতে থাকিলে, সরযূর সেই 
পুণ্য জলে গ্রবেশ করিয়!গ সেই পরমাত্মশ্বরূণ রামচন্দ্র, পরিজনলহ ছুরিবহভাবে 
আহ! স্বলে।কে ( বিধুগলোকে ) চলিয়া গেলেন । 

(খ) প্রজাসমূহ শোকে লশবে রোদন করিতে থাকিলে, সেই ( গঙ্গার ) 
পবিত্র জলে প্রবেশ করিয্পা, লেই রামপ|ল বিরহ-সহনশীল পরিজনকর্তৃক অত্যন্ত 
অসহনীগ্ঘ ভাবে (্বধর্ম|জিত ) লোকে চলিয়৷ গেলেন। 

৮ 
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অথ রক্ষিতা কুমারোদিতপৃথুপরিপন্থিপাধিবপ্রমদঃ | 
রাজ্যমুপভুজ্য ভরতোশ্য সুনুরগমদ্দিবং তনুত্যাগাৎ ॥১১॥ 

ভম্বয়--অথ আ.-কুমার-উদ্িত-পৃথু-পরিপন্থি-পাধিব-প্রমদঃ রক্ষিতা অন্ত 
হুনুঃ ভরত: রাজ্যং উপভূজয তম্ু-ত্যাগাৎ দিবং অগমৎ। 

(খ) অথ দিত-পৃথু-পরিপান্থ-পাথিব-প্রমদ: ভরত: অন্ত সুম্থঃ রক্ষিত কুমারঃ 

রাজ্যং উপভূজ্য তন্ু-ত্যাগাৎ দিবং অগমৎ। 
শব্বার্থ-পরিপন্থী--(১) বিদ্রবহল, বিরোধী, (২) শক্র। পাধিব--(১) 

পৃথিবী-সন্বন্ধী, (২) রাজ।। শুন্গ--(১) অনুজ ভ্রাতা, (২) পুত্র। ভরত--১) 
রামচজ্ের তল্লামক ভ্রাতা, (২) “ভরত শবের ষষ্ঠী খিওক্তিতে «ভরত: পদ হয়-_ 

ইহার অর্থ ভরণশীল। 
অন্ুবাদ--_(ক) অনন্তর, যে ভরতের পৃথিবীসন্বন্ধীয় ভোগন্থথে তাহার 

কুমারাবস্থা৷ হইতেই বিপুল বিদ্ববা বাধা উাঁদত হইত, তাহার ( রামচন্দ্রের) 
লেই রক্ষক ভ্রাতা ভরত, রাজ) উপভে।গ করিয়৷ দেহতগাগান্তে স্বর্গে গমন 
করিয়াছিলেন। 

(খ) অনন্তর প্রবল শক্ররাজাদিগের গ্রহ্ষ-খণও্ণকারী, ভরণশাল তাহ।র 

(রামপালের ) পুত্র রক্ষণশীল কুমারপাল রাজা উপভোগ করিয়। দেহত্যাগাপ্ডে 

স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। 

অপি শক্রত্বোপায়াদেগ।পালঃ স্বজ্জগাম তৎসুনুঃ | 

হস্তঃ কুস্তীনস্তাস্তনয় শ্যৈতন্য সাময়িকমেতৎ ॥ ১২ ॥। 

আন্থয়__ ক) ততঃ গোপালঃ শক্রত্রঃ অপি অপায়াৎ ন্বঃং জগাম। 
কুস্তীনন্ত।: তনয়স্ত হন্ধঃ এতস্য এতৎ সামগ্ষিকং (আশীৎ)। 

(খ) শক্রদ-উপাদ্াৎ ততহুমথঃ গোপাল: অপি স্বঃ জগাম। কুভি-ইনল্য 
হস্ধ: অন্ত-নয়ন্য এতস্য এতৎ সাময়িকং ( আলীৎ)। 
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শবার্থ--সম-:(১) অনুঙ ভ্রাতা, (২) পুত্র । গোপাল--১) পৃর্থীপন, 

(২) কুমারপালের তন্গামক পুত্র। অপায়--(১) বিগ্র্থেগ বা বিয়োগ । 

শক্রদ্--(১) লক্ষণের অনুজ ভ্রাতা, (২) শক্রহননকানী। কুস্তীনসী-_. 

(১) লবণান্বরের মাতা । কুভ্তীন-(২) কুস্তী বা হুত্ভীর নায়ক বারাজ!; 

অথবা, কুন্তী ব| নক্রের বাজ (ইন- প্রন্ভু, পতি )। 

অন্ুবাদ্--(ক) (রামচন্ত্রের অপর) ভ্রাতা পৃর্থীপাল (রাজ।) 

শত্রব্ল৪ও (ভ্রাতাদের ) বিযোগে স্বর্গগত হইয়াছিলেন। কুন্তীনসীর পুত্রের 

( লবণান্থরের ) হুননকারী এই রাজার (শক্রঘ্রের) এই মরণ সাময়িক ব1 

প্রতিজ্ঞোপযোগী হইয়াছিল। 

(খ) শক্রঘাতের উপান্ব অবলম্বন করিয়া, তাহার (কুমারপালের ) 

পুত্র (তৃতীয়) গোপালও শ্বর্গগত হইলেন] হম্তিরাজের বা নক্রপতির 

হমনকারা, তাক্তনীতিক এই (রাজার) এই মৃত্াও লামগ্নিক বা কালপ্রভাবে 

উপজাত হইয়াছিল | [ দ্রষ্টব্যং_কুস্ভীনল্যাঃ তনয়স্য” এই পদথয়ের 'ভ্রুরসপিণীর 

পুত্রের, এইরূপ ব্যাখ্যাও হইতে পারে। তবে কি সর্পহত্য। করিতে গিয়। 

গোপাল মন্নবয়সে সর্পাধাতে মারা গিয়াছিলেম ? ] 

অথ তস্য রামনূপতেদ নুস্ৃন্বর্দনাবতারম্থ্য | 

অপরঃং প্রজাপ্রমোদাঞ্ুরকন্দো নন্দনোযমন্রূপঃ || ১৩।। 

নিখিলনৃপলক্ষণধর: পুরুষাতিশয়ো জিতারিষড বর্গ; । 

বিধুতজগদন্ধকারে। ধৃতধীরোদাত্নায়কপ্রকৃতিঃ ॥ ১৪ ॥ 

কুশলী কুশোকশল্যং রামবিরামোন্তবং নিরাকুর্ববন্। 

আন্তোধিমেখলায়৷ ভূবঃ প্রতুরভূদভিয়া মদনঃ || ১৫ || 

আন্বয়-(ক) অথ দলু-সুনু-অর্দিন-অবতারস্য তস্য রাম*নৃপতেঃ অন্ুরূপ:, 

গ্রজ-প্রমোদ-অস্কুর-কন্দঃ নিখিল-নৃপ-লক্ষণ'ধরঃ? পুরুষ-্অতিশয়ঃ জিত-অরি- 
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যড-বর্গঃ বিধুত-জগৎ-অন্ধকারঃ ধুত-ধীরেদাত্র-নায়ক-প্রক্কতিঃ, অপরঃ অয্ং 

নদদনঃ কুশলী কুশঃঃ বাম-বিরাম-উদ্ভবং আক-শল্যং নিরাকুর্ধন,। অভিয় 
অস্ভোধি-মেথলায়াঃ ভূবঃ মদনঃ প্রভূত অভূতৎ। 

(খ) অথ... ...অপরঃ অয়ং নন্দনঃ কুশলী মদনঃ......কু-শোক-শল)ং 

নিরাকুর্বন******ভুবঃ প্রভূঃ অভূৎ। 

শব্দার্থ দনুকুম্ব-_-(১-২) দানব) অবতার--(১) অবতীর্ণ ভগবান, (২) 
আবির্ভাব। কুশে।ক--(২) পৃথিবীর শোক । মঙ্গন--0১) হর্যবিধানকা রী, 

(২) রামপালের তন্নামক পুত্র। অক্-(১) ছঃখ। কু--(২) পৃথিবী । 

অন্ুুবাদ্--(ক) অনস্তর দানবমর্দন|র৫  (নারাঁয়ণরূপে ) অবতীর্ণ 

সেই রাজ! .রামচন্দ্রের উপযুক্ত অপর (লব হইতে অনা) পুত্র এই কুশলী 

কুশ-_-ধিনি প্রজার গ্রীতি-বিধানের মূল ছিলেন, যিনি সর্ববিধ রাজচিহু-ধাবী 
ছিলেন, পুরুষস্রেষ্ঠ যিনি (কামাদি) শক্রু বড বর্গের জেত। ছিলেন, যিনি 
জগতের অন্ধকার বিলুপ্ত করিয়াছিলেন, এবং যিনি ধীরোদাত্ত নায়কের 

প্রন্কতি ধারণ করিতেন_রামচন্ত্রের তিরোভাব হইতে উদ্ভুত ছুঃখশদ্কু দুর 

করিয়া! নির্ভয়ে চতুঃসমুদ্্র পারবেষ্টিত পৃথিবীর আহল।দশ অধিপতি হইয়াছিলেন। 

(খ) অনস্তর, দানবসদ্শ (বিদ্রোহী কৈবর্তদিগের ) বিমর্দনের জন্য 

আধিভূভি সেই নরপতি ব্রামপালের অপর (কুমারপাল হইতে অন)) 
পুত্র এই কুশলী মদনপাল--( অন্যান্য বিশেষণগুণির ব্যাখ্যা পুর্ব্ববৎ )__ 

( গঙ্গামধ্যে নিমগ্ন হইয়) ন্বর্গগত ) রামপালের তনুত্যাগজনিত পৃথিবীর 

শোকশক্কু নিবারণ করিয়া নির্ভয়ে চতুঃলমুদ্রপরিবেষ্টিত পৃধিবার অধীর 

হুইয্াছিলেন। 

অভিষেকসম্তারবিতানৈবিশ্বাশাপুরণপুরা । 
দিশতাত্যর্থমনাথাবনাদ্ জনয়ত] জনানন্দম ॥ ১৬ ॥ 
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হেলাবিলুনৰলবশুপন্পবলিবলদমিত্রচক্রেণ। 

রাজাবতংসলক্ষ্মীভা রৈকধুরীণতাং দধানেন ॥ ১৭॥ 

দোঁষাম্পর্শে(কধি তমমহিমাতিশয়প্রকাশমানেন। 

দ্বিজপরিকরপালনরুচিনোচ্চৈর্মগুলাধিপতিন। চ ॥ ১৮ ॥। 

সখ্য চ শন্ত্রভালক্ষ্যাশাভৃতেন চারুবুত্তেন। 

স্থহিতপরমশ্রমেণ চ সৃবপ্নজাতেন বিধিবদর্ঘ্যেণ || ১৯ ॥ 

সিংহীন্থতবিক্রান্তেনাজুনধান। ভূবঃ প্রদীপেন। 

কমলাবিকাশভেষজটিষক্ত। চক্দেণ বন্ধুনোপেতম্ ॥ ২০ ॥ 

চন্তীচরণসরে জ প্রসাদসম্পন্নবিগ্রহ শীকম.। 

ন খলু মদনং সাঙ্সেশমীশমগা জ্জগদ্িজয়লক্ষ্মীঃ ॥ ২১ কুলকম.॥1 
তন্থয়_(ক-খ-গ) অভিষেক-সম্ত।রশবিতানৈঃ বিশ্ব-মাশা-পুরণ-পুর1, অত্যর্থং 

দিশত!, অনাথ-অবনাৎ জন-শানন্দং জনঘ্বতা) হেল!-বিলুন-ৰলবৎ-পদ্প-আবলি 

(খ-গ পক্ষে, "পন্-বলি-)-ৰলদ-মিত্র-চক্রেণ (খ-গ পক্ষে, ০বলৎ-অমিত্র-চক্রেশ), 

ঝাজ-অবতংস-লক্্মী-ভার-এক-ধুরীণতাং দধানেন, দৌধ।-স্পর্শ (খ-গ পক্ষে, 

দৌষ-অন্পর্শ”) উৎকধিতম-মহিম-নতিশর়-প্রকাশমানেন, দ্বিজ-পরিকর-পালন- 

কুচিনা, উচ্চৈঃ মণ্ডল-অধিপতিন! চ, শন্ত্র-ভা-লগ্মী-আশা-ভূতেন সথ্যা চ, 

চারু-বুত্তেন, স্ুহিত-পরম-শ্রমেণ চ, স্-বর্ণ-জাতেন (গ-পক্ষে, সুবণ-জাতেন), 

বিধিবত-অর্ধে/ণ, লিংহী-স্ৃত-বিক্রান্তেন, অজুন-ধাক্সা, ভুবঃ প্রদীপেন, কমল- 

অবিকাশ (খ-গ পক্ষে কমল-বিকাশ”)-ভেষজ-ভিষজ। বন্ধুনা চন্ত্রেণ উপেতং, 

চণ্ী-চরণ-সরোজ-গ্রাসাদ-সম্পন্ন-বিগ্রহ-শ্ীকং সাজ-ঈীশং (গ-পক্ষে স-অঙ্গেশং) 

ঈশং মদনং জগৎ-বিজয়-লক্মীঃ ন খলু অগাৎ? 

শব্দার্থ__অভিষেক--(১) দোমযাগ।দির অঙ্গভৃত ন্নানাদি, (২-৩) বাজ্যা- 
ভিষেক। বিতান-_(৯) যভ্র, (২-৩) বিস্তার । বিশ্ব--(১) সর্ব, (২-৩) জগৎ ॥ 



১১৮ রামচরিত 

আশ।(১) দিক্, (ই-৩) মনোরথ । মিত্র--(১) হর্ধ্য। আরমত্র-(২-৩) শক্র 

পল্পবলি___(১) পন্সলমূহ, (২-৩) পল্প। বা লক্ষ্মীর উদ্দেস্তে বলি বা পুজোপহার। 

রাজা--(১) চন্দ্র, (২.৩) নুপতি। রাজাবতংস__(১) চন্দ্রশেখর, (২-৩) শ্রেষ্ঠ 

রাজ! । দোষ1--(১) রাত্রি। দ্বিজ--(১) পক্ষী, (২-৩) ব্রাঙ্গণ। ক্ুঁচি-(১) 

দীন্তি, (২-৩) অভিলাষ | সুহিত-_(১) তৃপ্ব, €২-৩) অতিহিতকর। বৃত্ব_(১) 

বর্তল। (২৭৩) চরিত্র । সিংহীন্ুত--(১) রাছ গ্রহ, (২-৩) সিংহশিগু ) 

অঙ্ঞন--(১) শ্বেত, (২-৩) পার্থ অজুন। ধাম--(১) রশ্মি, €২) পরাক্রম। 

বন্ধ-__(১) মিত্র, (২-৩) বান্ধব। কমল|__!২-৩) লক্ষ্মী। বিগ্রহ (১) দেহ, 

(২-৩) বুদ্ধ, (৩) বিগ্রহপালও হইতে পারে। সাঙ্গেশ--(১) সাঙ্গ বা শরীরধারী 

গ্রাণিবর্গের উপর গ্রভৃত্বকারী, অথবা, অঙ্গলমনিত ও প্রভাববিশিষ্ট, 

(২-৩) ম্বাম]াদি সপ্ালধুক্ত ও প্রভাবান্বিত, (৩) অঙ্গেশ ব! অঙ্গাধিপ-সহিত । 

অনুবাদ্ধ--(ক) [জগদ্ধিজয়ের সম্পৎ্, কেবল মর্দনকে (অনঙ্গ 

কামদেবকে) নহে, কিন্তু অঙ্গসমন্থিত প্রভূ মদনকে, আশ্রয় করিয়াছিলেন_-ষে 

মদনের বন্ধু বা মিত্র ছিলেন চন্ত্র।] মদনের বন্ধু চন্দ্র সোমষাগের অভিষেকের 

দ্রব্য-সস্ভারুদধার! সর্ব দিকৃ-পুরণে অগ্রগামী হয়েন, (আলোকন্বার৷ বস্বজাঙকে) 

অত্যন্ত প্রকাশ করেন, এবং দীনজন(দিগরে রক্ষা করেন বলিয়। তিনি লোকে 

আনন্দ উৎপাদন করেন। এই চন্ত্র পদ্ম-সমূহের বলদায়ী বা উৎকর্ষবিধায়ক 

তেজোময়় সুর্মযমণ্ডলকে হেলায় বিচ্ছিন্ন কবেন এবং যিনি চন্দ্রশেখর মহাদেবের 

শোভা বৃদ্ধির সমস্ত ভার একাকী গ্রহণ করেন। এই চন্্র রাত্রির সম্পর্ক-লাভে 

উৎকুষ্টতম আলোকমহিমায় অতিশক্প প্রকাশমান হয়েন, যিশি (চকোর|দি) 

পক্ষিসমূহের পালনে নিজ ভ্যোতসস। বিতরণ করেন এবং ধিনি উচ্চন্থ মণ্ডলের 

আঁধপতি। এই (ওষধিপতি) চন্দ্র (মদনদেবের পুষ্পময়) শন্তরসমূহের কাস্তিসমৃদ্ধির 

আশাস্থলভূত সখা, তিনি চাক ও বর্ত,ল, তিনি অত্যন্ত শ্রাস্ত জনদিগকে 

(চ্জিকাবিতরণন্বারা) তৃ্ত করেন, তিনি উত্তম-বর্ণ ব্রাদ্দণ হইতে উদ্ভূত (অব্রিসভূত) 
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এবং তিনি শীস্ত্রবিধিতে অর্চনীয়। এই চন্দ্র রানৃদ্বার আক্রান্ত হয়েন, তিনি 

ধবল-কিরপ ও পৃথিবীর প্রদীপতল্য, তিনি কমলসমূহের অবিকাশের ওধধ- 

বিষয়ে বৈগ্যম্বর্ূপ এবং তিনি (মদনদেবের) বদ্ধু বা সহায়ক মিত্র। যে মদনদেব 

চণ্ডী বা পার্বভীর পাদপদ্মগ্রলাদে (পুনরায়) দেহশোভা লাভ করিয়াছিলেন এবং 

যিনি শরীরধারী জীবগণের উপর প্রভূত্ব করতেন, (চন্ত্র-যুক্ত) সেই প্রভূ 

মদনদেবকে কি জগতের বিজয়-লক্মী আশ্রয় করেন নাই? (অর্থাৎ অবস্তই 

আশ্রয় করিয়াছেন ।) 

(খ-গ) [জগঘ্িজয়ের সম্পত্, কেবল কি মদন বা লোকহ্্যণ 

সপ্টালরাজেোর প্রভূ ( কুশকে ) ( এবং তৃতীয় পক্ষে, কেবল কি সপ্ত।ঙ্গরাজে;র 

গ্রভৃ মদনপ।লকে, অথবা, অঙ্গেশ বা অঙ্গাধিপ-সহ্িত মদনপালকে ) আশ্রয় 

করে নাই? যে কুশেব বান্ধব ছিলেন ( লক্ষ্মণনন্দন) চন্দ্র বা চত্ত্রকেতু এবং (ৰে 

মদনপালের মাতুলকুলের বান্ধব ছিলেন চন্দ্রনাম! অঙ্গাধপ )| এই উদ্তয় চন্ত্রই 
চন্ত্রকতু ও চন্দ্রদেব) (কুশের 9 মদনপাঁলের ) বাজাভিষেকের সামগ্রীবিত্তার- 
দ্বার জগতের অভিলাষপুরণে অগ্রষায়ী ছিলেন এবং ধাহার৷ (এই অভিষেকের 

উতৎ্লবে ) অত্যধিক (ধনাদির ) বতরণ কারঘা নিঃসহায়জনপ্িগকে রক্ষ। করা 

ভশসমূহের আনন্দ উৎপাদন করিয়াছিলেন) এই চন্দ্র (চন্দ্রকেতু ও চক্রদেব) 
স্বুবেই পন্মা বা লক্ষ্মীর উদ্দেস্তে পূজোপহার প্রদান করিয়! আত্যন্ত বর্ধমান 

শত্ররজমণ্ডলকে হেলায় বিধবন্ত কণ্িমাছিলেন এবং যিম রাজশ্রেষ্ঠ ( কুশ ও 

মদনপালের) (রাজা-) লল্ষমীভার.বহন-বিধয়ে প্রধান ভারবাহীর কার্ধয 

কারঘাছিলেন। এই চন্দ্র (চন্দ্রকেতু ও চন্দ্রদেব ) উভয়েই কোন প্রকার 

দেব ব! পাপদ্বার৷ অস্পু্ট থানায় অত্ত্রুষ্ট মহিমাতিশয়ে প্রকাশমাদ 

ছিলেন, তাহার ব্রঙ্ষণ পরিবারের প।লনে আভিলাষী ছিলেন এবং তাহার! 

অতুঃচ্চমণ্ডল।ধিপতি ( মহামাগুলিক ) ছিলেন। এই ( চন্ত্রকেতু ও চন্দ্রদেব) 

উভয়হে (কুশ ও মদনপ।!লের ) শন্ত্-গ্রভারূণ লক্ষ্মীর অর্থাৎ তাহার শস্তসম্পদের 
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আশাম্পদ সথ। ছিলেন, তাহার! চারুচরিত্র ছিলেন, তীছার্দের উৎকৃষ্ট 

(শস্ত্রভ্যাস-) শ্রম অতিহতকর ছিল, তাহার! স্বর্ণজ।তছিলেন ( চন্দ্রকেতুপক্ষে 

উৎকৃষ্ট ক্ষত্রিয় বণু হইতে জাত, এবং চক্ত্রদেব-পন্ষে স্ৃবর্ণনামক মহা'মাগুলিকের 

পুত্ররূপে জাত ), এবং তাহার! বিধিবৎ পুজনীয় ছিলেন এই চন্দ্র (চন্ত্রকেতু ও 

চন্দ্রদেব ) উভয়েই সিংহশিশুর ন্যায় বিঞ্মশালী ছিলেন, তাহার! পার্থ অর্জুনের 

গ্রভাববিশিষ্ট ছিলেন, তাহারা কমল। বা লক্ষ্পার বিকাশের ওষধ জানিতেন, 

তাহার! জগতের গ্রদীপতুল্য এবং তাহার! রাজার (কুশ ও মন্দনপালের ) বান্ধব- 

কুলজাত ছিলেন। যে মদন বা লোকহর্ষণ রাজ! কুশ ও রাজ মদনপাল 

( বথাক্রমে, চন্ত্রকেতৃসংযুক্ত ও চন্দ্রদেব-সংযুক্ত থাকিয়া ) চণ্ডা বা ভবানীর 

চরণ কমল-প্রসাদে যুদ্ধে জয়ী লাভ করিঘাছিলেন ( ম্দনপালপক্ষে অপর 

অর্থ হইতে পারে-_-যিন তৃতীম বিগ্রহপাল হইতে আগত রাজ্যলন্মী গ্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন ) সেই স্বাম্যাদিসপ্তালযুক্ত প্রভাবিত রাজদ্বয়কে ( মদনপালপক্ষে, 

'অঙগাধিপ সহিত মদনপাল রাজাকে” এরূপ ব্যাখ্যা ধ্বনিত) কি জগদবিজয়লক্্মী 

আশ্রয় করেন নাই? (অর্থাৎ অবশ্যই আশ্রয় করস্জাছেন 1) 

স তথা সিদ্ধুদৃভূষ্ণমভীকাং ভর্ত,ং প্রজা মলভূষ্ুস,। 

কুমুদস্বলারমুররীকুর্বন্নাসীদসীমসামাক্ষঃ 1২২ 

অন্বয়--(ক) তথ। সঃ সিদ্ধু-উদ্ভূষ্ুং, অ-ভীকাং প্রজাং ভর্ভংং অলংভূষুঃং 

কুমুদ-স্বসারং উররীবুর্ধন্ অলীম-সাম-অক্ষঃ আনলীঙ। 

(খ) সাং কু-মুদ-ম্য-সারং উররীকুর্ববন্.*..””আসীৎ। 

শব্দার্থ -সিদ্ধু--(১) নদী, (২) সমুদ্র। কুমুদ (১) নাগবিশেষ, 

(২) পৃর্থীহর্যক। অক্ষ-(১) সর্প। 

অনুবাদ--(ক) লেই ভাবে তিমি (কুশ), (লরয-) নদী হইতে 
উদগতা, নির্ভীক সস্তান ভরণ করিতে লমর্থা, কুমুদ-নামক নাগের ভগিনীকে 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ ১২১ 

€ কুমুদ্ধতীকে ) বিবাহ করিয়াঃ অক্ষ বা সর্পগণতে অনীম শান্তিতে রাখিতে 

পারিয়াছিলেন। 

(খ) নেই ভাবে তিনি (মদনপাল). লমূত্র হইতে উত্তত পালবংশীয় 

ভয়শূন্য সন্তানদিগকে রক্ষা! করিতে পর্যাপ্ত স্বকীয় পূর্থীহর্ধক বল স্বীকার 

র! অধিকার করিয়া, মিরতিশয় সামগুণের উপর দি বাখিতেন। 

স মনোভুরনিরুদ্ধপ্রভবে বিষ মা য়ুখে! রতিপ্রণয়ী। 

স্ুমনঃসময়ং পরমযুজাত লমাপতিমাকুলগ্রামঃ ॥ ২৩।। 

অন্বয়_(ক) অনিকন্ধ-প্রভবঃ বিষম-আযুধত রতি-প্রণয়ী আকুল-গ্রামঃ সঃ 

মনোতূঃ পরং সথমনঃ-লম্ং ক্(-পতিং (5) মযুজ/ত। 

(খ-গ)."*""মনোডূঃ সং সুমন:-সময়ং পরং স্্পতিং অধুজ্যত | 

শব্দার্থ-অনিরুন্ব__(১) তন্নামা কামদেবনন্দন, (২) অব্যাহত। প্রভব-_ 
উৎপত্তিস্থান, (২) প্রভাব। রতি-_-(১) মনের আী, (২) অনুরাগ। 

ন্বমনস্-_(১) পুষ্প, (২) দেব। সমম্ব-(১) কাল, (২) আচার। আকুল-_ 

(১-২) বান্ত। 

অন্ুবাদ--( ক) অনিরুদ্ধের জনক, বিষমসংখ্যক অস্ত্রধারী (পঞ্চবাণ), 

রতির প্রেমাকাজ্ষী সেই মনোভূ (মনি) কামদেব গ্রামসমূহকে (অর্থাৎ 

তঞ্। সীদিগকে) ব্যস্ত করিয়। পুষ্পকাঁল (বসস্ত খাতু) ও চন্দ্রের সহিত (অথবা, 

বসস্তরূপ রাজার সহিত) মিলিত হইলেন। 

(খ-গ) (প্রজাদিগের) মনোমন্দিরে স্থিত সেই (কুশ ও মদনপালদেব) 

শ্বপ্রভাব অব্যাহত রাখিয়া, ভীষণ আফুধাবলীদ্বারা দুর্ধর্ষ হইমা, (প্রজাজনের) 

অনুরাগের যাচক ব। অভিলাষী হইয়া, (জনপদের) গ্রামগুলিকে ব্যস্ত দেখিয়! 

দেবাচার-দম্পন্ন (কোন) শ্রেঠ রাজার সহিত সংযুক্ত ব৷ সন্ধিতে আবদ্ধ' 

হইলেন। 
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ধুতমানপ্রমদেনীনেন ন কোপোহিতঃ সহজধৈর্যাৎ। 

প্রকটিতৰলাহিতা শীলোভক্লিতবাননাহতাবিদ্ধম্ || ২৪ ॥ 

জন্বয়--(ক) ধুত-মান-প্রমদেন অনেন কঃ সহজ-ধৈর্যযৎ শ অপোহিতঃ? 

গ্রকটিত-ৰল-অহিত (*আহিত-)-অশীলঃ (নঃ) অনাহত-আবিদ্ধং ভঞ্জিতবান্। 

(খ-গ) ধুত-মান-গ্রমদেন. অনেন সহজ-ধৈর্য)]া,ৎ কোপঃ ন হিতঃ। 

প্রকটিত-ৰল-অহিত-অশী (সঃ) অনাহত-আবিদ্ধং-(ষথ। স্তাৎ তথ) লোভং 

জিতবান্। 

শব্সার্থ_প্রমদা_(১) মানিলী রমণী। প্রমদ--(২-৩) গ্রমত্ততা 
আহত--(১-৩) শত্র । আহছিত২--(১) আধৃত ব৷ প্রযুক্ত । 

অনুবাদ--(ক) যিনি প্রমদ।জনের মান দূর করিয়। দিতে পারেন, 

সেই মদনদেব কাহাকে নৈসগিক ধৈর্য হইতে বিচ্যুত করিতে ন| পারেন? 

তিনি নিজের বল গ্রকটিত করিয়! অহিতক প্ূজনের গ্রুতি দুঃশীল বা গ্রচণ্ড হইয়। 

(অথবা, যাহার। নিজ বল প্রকাশ করে তাহাদের প্রতি তিন অণীল ব্যবহার ব। 

কর্কশত। প্রয়োগে করিয়৷ ), (ইতিপূর্বে) অনাহত ও অবাধিত জনকেও পরাজিত 

করিতে পারেন। 

(খ-গ) যিনি” অহঙ্কার ও প্রমন্তত। দুগ্ধ করিয়াছেন সেই (কুশ ও 

মদনপ।ল) স্বভাবলিদ্ধ ধৈর্যযবশতঃ (কখন ৪) কোপ ধারণ করিতেন না। যাহাব! 

নিজের বল গ্রকটিত করে দলেই শক্রদ্দিগকে তিনি গ্রাপ করিয়া, স্বয়ং 

অনাহছত ও অনাধিদ্ধ থাকিয়া (অর্থথৎ অক্ষতশরাীরে ), লোভ জয় করিতে 

পারিয়াছিলেন। 

মদনত্বমিতি বিতথঞ্চিত্রমমারাআকোপ্যকামোপি। 

অপি শহ্বরাভু্যুদয়মপ্যঙ্গং সকলং দধাতি নিরপায়ম্ ॥ ২৫ ॥ 

সন্থয়--(ক-গ) *ত্ব মদূনঃ (অলি)” ইত বিতথং; চিত্রং (চ এতৎ সর্ব 
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তব) অ-মারাত্মকঃ অপি, অ-কামঃ অপি, শঘ্বর-অভ্যুদরং অপি, লকলং অঙ্গং 
অপি শিরপায়ং দধাতি। 

শবজার্থ-_মার-_(১) কামদেবের নামান্তর, (২-৩) হিংশ। কাম--(১) মদনের, 

শামান্তপন, (২-৩) শূঙ্গারভাব, বিষয়্াভিলাব। শন্বর_-(১) দৈত্যবিশেষ (মদনের, 
এক শাম শখ্ধরারি), (২-৩) জল। অঙ্গ--(১) দেহ (মদনের অন্য এক নাম 

অনল), (২-৩) রাজোর স্বাম্যাদি সপ্ত অঙ্গ । 

অনুবাদ--( ক-গ) "ভুমি (কুণ ও মদমপাল) মদনম্বরূপ”স-এই 

বিবরণ সত্য নহে। ইহ! বড়ই বিচিত্র যে, তোমর! (উভয়েই) “মার” পদবাচা, 

নহ, যে-হ্েতু, তোমরা অমারাত্মক ব। অহিং্স্বভাৰ) তোমর। (উভয়েই) 

কাঘ” পদবাচয নহ, যে-হেতু, তোমর। অকাম বা কামবিহীন (অথবা, 
বিষয় কামনাশুন্ত) ) তোমর| (উভয়েই) 'শন্বারাগি,-পদবাচ্য শহ, ষে হেতু, তোমরা! 

শম্বএ ব| জনের বুদ্ধি (কুপতড়াগাপধিখননদ্বার৷ প্রজার জলপ্রাপ্তি) বিধান কর, 

এবং তোমর। (উভয়েই) 'অনঙ্গ* পদবাচাও নহ, ষে-হেতু, তোমরা! (রাজে)র 

স্বাম)(দ) কল (সপ্ত) অঙ্গ শাস্বতভাবে ব৷ অবিনাশী ভাবে ধারণ কর। 

[ ত্রষ্টবা ৫-_-কবি এই শ্লোকদ্বারা বুঝাইতে চাছিতেছেন যে, দেৰ মাদমের 
মাএ কাম”, 'শন্বরারি' ও 'অনঙ্গ” এই নামগুপি কুশ ও মদনপাল সম্বন্ধে 

গ্রাযোজ্য হয় না, সুতরাং তাহার! 'মদম*ম্বরূপ বলিয়। বিবেচিত হইতে পারে না ।] 

অমুন। শঙ্করনয়নাশিতাজজ।তঃ ক্রিয়েত পর এব। 

অগণেয়। ৰাণাবলিরস্য পরন্ঠৈব পঞ্চতাং তনুতে ॥২৬।। 

অন্থবয়- (ক"গ) অমুন! পরঃ এব শহ্কর-নয়ন-আশিত-অঙল-জাতঃ (শং কর- 

নয়-নাশিত-অঙ-জাতঃ ) ক্রিয়েত। অন্ত অগণেক! বাণ-আবলিঃ পরশ্ত এব 

পঞ্চতাং তন্গুতে। 

শব্বার্থ_শঙ্কর--(১) মহাদেব, (২-৩) শুভন্কর। অঙগ--(১) দেহ, (২-৩), 
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জোর স্বাম্যাদি সপ্ত অঙ্গ! নগ্ব_-/২-৩) নীতি । পঞ্চত1--(১) পাচ নংখ্যার 

ডাব, (২৩) পঞ্চত্ব বামৃত্যু। পর--(১) নিজ ভিন্ন, (২-৩) শক্র। 

জানুবাদ্ছ--(ক-গ) এই রাজ। (কুশ ও মদনপালদ্বারা) শক্রই কেবল 

€ তাহারা নিজে নহেন ) শঙ্কর ব1 গশুভাবহ নীতিগ্রয়োগে নাশিত"সপ্তাঙ্গ বিহিত 

হইয়াছিল (মদনপক্ষে ব্যাখ্যা হইবে--পঙ্করের নয়নত্বার] অর্থাৎ তন্নয়নসমুখ 
বহিঘর। তিনি নিজেই বিলুপ্াঙ্গ হইয়াছিলেন )। তীহারদের (উভয় রাজার) 

অসংখ্য বাণ-সমৃহ কেবল শক্ররই পঞ্চত্ব ব মৃত্যু আনয়ন করিত ( ম্দনপক্ষে 

হাথ হইবে-__তীহার বাণমংখা। মাত্র পাচটি ছিল)। 

[ দ্রষ্টবা £__-এই প্লেকেও কবি কুশ ও মদনপালকে স্বরূপতঃ মদন হইতে 

বিভিন্ন বলিয়। বর্ণন। করিতেছেন । ] 

উদ্যম্মহাৰল ঈরয়তি স্ম জন্তাসাতো৷ মদমরীণাঁম্। 

কালিন্দ্যামুৎসেকা দমুদনা সীরোছিতৌঘনুদবাহি ॥ ২৭।। 

অন্থয়-__(ক) উদ্ন্মহাঃ ৰলঃ জনী-আম্ততঃ মদং ঈরয়তি শ্ম; (অমুনা) 

অরীণাং উৎসেকাৎ কালিন্দযাং অহিত ওঘ-ন্ুৎ সীরুঃ অবাহি অমুদ্-ন। 5। 

(খ-গ) উত্ভন্-মহা-ৰলং (সঃ) জন্ত-আস্ততঃ অরীণাং মদং ঈরয়তি ম্ম। 

(অমুনা) উৎসেক।ৎ হিত-ওঘ-নুৎ অমুদ-নালীর: কালিন্দ্যাং অবাহি। 

শব্বর্থ-মহঃ-_(১) তেজঃ। বল--(১) বলরামও (২ ৩) সামর্থা। জনী-- 

(১) বধু। জন্ত__(২-৩) সংগ্রাম | লীর--(১) হুল । নাসীর--.(২-৩)অগ্র যোদ্ধ,বর্গী। 

মদ-_(১) মদ্দিরা, (২-৩) গর্ব । উৎমেক--(১) জলের উচ্ছাস (২-৩) গর্ব । 

(ক) বলরাণ উদ্দীপ্যমানতেজাঃ হইয়া বধূ ( রেবতীর ) মুখ হইতে মরা 

টানিয়। নিয়্[ছিলেন। (জলরূপ) শক্রদিগের উচ্চান লক্ষ্য করিয়!, তিনি কালিন্দী 

নদীতে অহিতকারী জলবেগের অপলোদক হল কধিত করিয়াছিলেন, এবং 

নিরানন্দ নররূপী জলৌঘকে নিজাস্তিকে টানিয়। লইয়াছিলেন। 
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(থ-গ) উদযোনুখ ও মহাপরাক্রশালী সেই রাজ! (কুশ ও মদনপাল ) 

সংগ্রাম-মুখে শত্রদিগের গর্ব দূর করিয়াছিলেন । মদ্গর্বেধ হিতক্ষারী মিত্র- বৃন্দের 

ধধণকারী (শত্রুর) নিরামোদ অগ্রষোদ্ধবর্গকে তাহার (উভয়েই) কালিন্দী-পর্য্যস্ত 

বিতাড়িত করিমাছিলেন। 

[ দ্রষ্টবঃ-মদনপালপক্ষে এই কালিন্দী কি বরেন্দত্রীর পশ্চিমভাগে অবস্থিত 

কোন নদীবিশেধষের নাম হঈবে? ] 

অপরো রামঃ সম্যককৃতকা লাচ্ছ।দনামুক্তিঃ। 

ইত্যেষ মদনপালোহপি ন বামালম্বিতঃ প্রজাগালঃ ॥ ২৮ ॥ 

অন্থয়--(ক) ইত প্রজাপালঃ এষ: (কুশঃ) বামা-অ-লঘ্িত;ঃ ল মদন- 

পাল:, অপি (তু) সম্যক্-কৃত-কাল-আচ্ছাদন।-মুক্তিঃ অপরঃ রু!মঃ। 

(খ) ইতি এষঃ প্রজাপ।লঃ মদনপালঃ ন বামা-অ-লাম্বত:, অপি (তু) 

সম্যক্-কৃত-কাল-আচ্ছাদন-আ.মুক্তিঃ অপরঃ রামঃ। 

শব্দার্থ__মাচ্ছাদন-_- (১) আবরণ, বস্তর। আমুক্ডি_(২) পরিধান। 
কাল--(১) কালপুরুষ--€২) ক্ৃষ্ণবর্ণ। রাম--(১) দশরথ-নন্দন রাম, (২) 

বলরাম। মদনপাল--(১) কামপরায়ণ, (২) তন্নাম! রাজ! । ামা- (১) 

লক্ষী, (২) স্ত্রী। অচ্ছ_-(১) নিম্দল। অদন--(১) খাদন। 

অনুবাদ্_(ক) এইরপে, এই প্রজাপালক (রাজ! কুশ) স্ত্রীতে 

অমাসক্ত ছিলেন বলিয়া, মদনভাব পো!ষণ করিতেন নাঃ তিনি যেন দ্বিতীয় 

রামচন্দ্র ছিলেন, যে-হেতু (পিতা ও পুত্র উভদ্মেই “সম]ক্-কৃতকালাচ্ছাদন। মুক্তি” 

ছিলেন) তিশি যথ।সময়ে বিহিত নির্দল অশন ও বসন ব্যবহার কারতেন 

(রামচন্ত্রপক্ষে, যিনি কালের বা কালপুকুষের মায়াবরণ ব। আত্মগুপ্তি লম্যগৃ্- 

ভাবে মোচন করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাহাকে চিনিতে পারিয়।ছিলেন--এইবপ 

ব্যাখা )। 
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(খ) এইরপে, এই প্রজাপালক রাজ। (মদনপাল) স্ত্রীলোকের প্রাতি 

আসক্ত ছিলেন ন৷) কিন্তঃ হ্বষটু্ভাবে ধাহার নীল অন্বর বা বস্ত্রের পরিধান 

বিছিত হইত লেই (নীলাম্বর-নামধারী) বলরাম হইতে তিনি বিভিন্নরূপ রম 

ছিলেন। 

[ দ্রষ্টব/;--রামচন্জরও ছিলেন লীতাবপিণী বাম! বা লঙ্ীতবার। বিরহিত ও 

প্রজাণাল ব| সম্ভততিরক্ষক।, বলরামেরও একটি নাম ছিল 'কামপাল, 
€ অর্থাৎ মদনপাল )। 

দাতা বিপক্ষভিদ্রঃ সমাদানরতো। বৃযাধ্বরতঃ। 

ৰিলসজ্জয়স্ততনয়ং সহত্রদৃষ্টিদ ধতি পদ মৈন্দ্রম. 1২৯।| 

ন্থন্স--(ক) সহত্র-দৃষ্টিঃ দাত|, অবি-পক্ষ-[ভদুরঃ, সমাদান-রতঃ, বুষ-অধন- 

রত: (অথবা, বুষা অধ্বরতঃ সমাদাশ-রতঃ) বিলসৎ জয়স্ত-তনয়ং এন্্ং পদং 

দধাতি। 

(খ-গ) (লঃ) দাত, বিপক্ষ ভিছরঃ সম-আদ।ন রত্তঃ বৃষ-অধব রতঃ সহশ্র-দৃষ্টি: 

(সন্) বিলসৎ জয়ং তত-শয়ং প্রন্্ং পদং দধাতি। 
শব্দার্থ__-লহতদৃষ্টি--(১) ইন্দ্রের এক নাম “নহত্তাক্ষ”, (২০৩) মন্ত্রী৪ চারাদির 

চন্ুদ্বারাই রাঞজ। দেখিয়া থাকেন বলিয়া! রাজাকে লহঅদৃষ্টি বলা যায়। দাতা__ 
(১) ছেদনকানী, (২) দামশীল। অবি--(১) পর্বত সমাদান_-(১) সম্যক 

গ্রহণ, ব। যুপমধা | খৃষ--(»] বৃহম্পাত, ইন্ত্র। (২) ধন্ম। জয়স্ত--(১) 

ইন্্পুত্রের নাম । তত--(২৩) বিস্তৃত। 

অনুবাদ্ধ--( ক) লহত্রাক্ষ (ইন্দ্র) (অন্ুরগণের) ছেদনক।া, পর্বত-পক্ষ- 

শ1তনকারী, যূপমধ্যে আকরু& (অথব| বজ্জ হইতে লম্গ্বূপে অং গ্রহণকা রা), 

ও বৃহস্পতির প্রদশিত পথের অবলঘ্বনকারী হইয়৷ দেদাপ্যমান পুত্র জয়ন্তকে 

লইয়। পরম এরশ্বরযযময় পদ্দ ধারণ করিতেন। 
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(খ-গ)-_!সেই কুশ ও মদনপাল উভয়েই) দানশীল, শক্র বল-বিধ্বংসী, 
(প্রজাজন হইতে) সমানভাবে করাদ গ্রহণে রত, (অথব।, নিত্যকর্থোে রত), 

ধর্মপথে সদ। প্রবৃত্ত, ও মেত্ত্রী ও চারাদির দৃষ্টিতে) সহ্ত্র-নয়ন-সমন্থিত হুইয়া। 

এমন ইন্ত্র-পদ ভোগ করিতেছিলেন যাহাতে জয় বিশ্দুর্্যমাণ হইত এবং নয় 
ব। স্বনীতি (সর্বত্র) বিস্তৃত বা প্রসারিত থাকিত। 

[দ্রষ্টব্য £--  অর্থশাস্ত্রে (১1১৫) পাঠ করা যায় বে, ইন্দ্রের মন্ত্রিপারষৎ 

এক লহম্র খধি লইয়া! গঠিত [ছিল এবং তিনি তাহাদিগকে দিয়! কার্ধ্য 

পরিদর্শন করাইতেন বলিয়। তাহার] তাহার চক্ষুভূত ছিলেন। তাই দ্বিনপনন 

হইলেও ইন্দ্রকে লহম্াক্ষ বল! হইত |] 

কাষ্ঠাস্তানুগতেজা আজ্যারটপ্রকর্ষহেতিরয়ম্। 
অব ভ্রকুস্থম1য়িতোপলালিকোনলোহিতোচ্চরুচি ॥৩০|| 

অন্বয়__(ক)--অম্ং অনলঃ কাষ্ঠ-অস্ত-অন্থগ-ততেজাঃ আজ্য-আবঢ-প্রকর্ষ- 

হেতি১ (হত-উচ্চরুচিঃ অ-পল-আ[গিকঃ অৰ ভ্রকু ন্বমায়িতঃ (ভবতীতি শেষ:)। 

(খ-গ) অয্বং কাষ্ঠা-অন্ত-মন্রগ-তেজা) আজি-আরড়-প্রকর্ষ-হেতিঃ শ- 

লোহিত-উচ্চ-রুচিঃ অৰত্রকুম্মায়ত_-উপলালিকঃ (ভবতাতি শেষ:)। 

শব্দার্থ_কা্ট-(১) দারু। কাঠ্া--(২-৩) দিক । আজ্া--(১) ঘ্বত। 

আজি-_-(২-৩) সংগ্রাম । পললি--(১) পললমূই অর্থাৎ শু ধান্তাদি-কাণ্ড-সমূহ 

(পল-পলাল)। উপলালিকা__২-৩) তৃষ্ঝাঃ বা প্রজাপীড়ন। হেতিস্(১) 

জ্বালা, (২) আবুধ। অভ্রকুন্থম--(১-৩) আকাশপুষ্প অর্থাৎ অসম্ভব বস্ত। 

কচি--(১) দীন্তি, (২-৩) অভিলাষ ব। স্পৃহা । লোহিত-(২-৩) রক্ত। 

অনুবাদ-_(ক)এই আগগ্নর তেজ: কাষ্ট।পেক্ষী হইয়। থাকে, ইহার জাল! আজ্য 

ব স্বতত্বার৷ প্রকর্ষ গ্রাপ্ত হয়, ইহার দীপ্ত উদ্ধগত হইয়। থাকে, এবং পলল-- 

(শু ধান্তকাও-)বিরহিত হইলে ইহ আকাশকুল্ুমের মত আস্তিত্বশূন্য হইয়! পড়ে । 
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(খ-গ) এই (রাজ! কুশ ও মদনপাল উভগ্নেরই) প্রভাব দিগন্ত-গ্রসারী 

ছিল, তাহাদের আমুধসমূহ সংগ্রথমেই প্রকর্ষ লাভ করে, রুধিরপ1তে তাহাদের 

অভিলাষ বা স্পৃহা কখনই উচ্চ বা অধিক ছিল না, এবং তাহাদের 

( বিষয়ভোগের) তৃষ্ণ। (অথবা, প্রজাপীড়ন) আকাশকুন্থমের মত অলীক ছিল, 

অর্থ।ৎ তাহার। অরাতিরধিরপাতে পক্ষপাতী ছিলেন না এবং বিষয়ভোগে 

বিভৃঞ্চ (ব1 প্রজাপীড়নে বিযুখ ) ছিলেন। 

মৃহিষীপতাবতংসিতপাদাভ্তোজঃ প্রমোদয়ন্ মিত্রম্। 

সাক্ষাণ্ড স ধর্মরাজঃ সমবন্তাঁ জগাত দণ্ডধরঃ 11৩১ 

অন্বয়--(ক) মহিষী-পতি-অবতংসিত-পাদ-অস্তোজ: দণ্ডধর:ঃ সমবর্তী সঃ 

সাক্ষাৎ ধর্দরাজং মিত্রং প্রমে।দয়ন্ জগতি (বর্ততে ইতি শেষ:)। 

(খ-গ) মহিষী-পতি-অবতংসিত-পাদ-অস্তোজঃ স: দওধরঃ সাক্ষাৎ ধর্মুরাজঃ 
(সন্ট দিত্রং গ্রমোদয়ন্ জগতি লমবর্তী (ভবতীতি শেষঃ)। 

শবা্থ-মহিষী--(১) ভ্ত্রী-মহিষ, (২-৩) রাজরানী। ধর্দরাজ-(১) যমের 

নামান্তর, (২-৩) যে রাজ! ধন্মান্থসারে শ।সন করেন ; বুধিঠির। দগুধর(১) 

যমের নামাস্তর, (২-৩) রাজ্যের কণ্টকনাশের জন্ত যিনি দও ধারণ করেন, 

অর্থাৎ রাজ।। সাক্ষাৎ_(১) প্রতাক্ষ, (২-৩) তুল্য । মিত্র-(১) নুর্ধ্য, (২-৩) স্ুহৃৎ। 
সমবর্তী--(১) যর্মের নামান্তর, (২-৩) যেরাজ! ন্যাধ্যভাবে সব প্রজার প্রতি 

সমভাবাপন । 

জনুবাদ্--(ক) (মহিষবাহন) বাহার পাদপল্া মহিষ শ্বমস্তকে ভূষণরূণে 

রাখে, জগতে 'দণ্ডধর”ও *সমবর্তী” সেই প্রতাক্ষ ধর্মরাজ* (যম) সুরধ্যকে 

আনন্দিত কয়! চলিতেন। 

(খ-গ) ধাহাদের চরণপগ্ম (অনান]) রাজারা শিরোভূষণ মনে করিয়। 

মন্তকে স্পর্শ করাইতেন, সেই দণধারী রাজ (কুশ ও মদনপাল) ধর্মরাজ 
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(যুধিত্ির, বা যমের ন্যায় ন্যারপথচারী) হইয়।, হহজ্জনদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া, 

জগতে (গ্রজাদিগের প্রতি) লম ব৷ পক্ষাপাতশুম্য ব্যবহার করিতেন। 

স হিতকুমুদ[রোহে। দোষাচরসঞ্চারবাঞ্ঃ | 

অতিৰহলকটকবলনোন্বণভীকারী৷ রমেত পুণাজনঃ ॥৩২॥ 

অন্বয়--(ক) হিত-কুমুদ-আরোহঃ দোষাচরসলঞ্চার-বাঞ্ছঃ অতিবহুল-কটক- 

বলন-উন্বধ-ভীকারী স: পুণ্জন: রমেত। 

(খ-গ) হিত-কুমুর*আরোহঃ ( *কু-মুৎআরোহঃ ) দোষ-আচর-সঞ্চার- 

বাঞ্ছ; অতিৰহল-কট ক-বলন-উন্ণ-ভীকারী পুণ্যজন সঃ রমেত। 

শব্দার্থ_হিত- (১) হিতকর, (১৩) ধৃত। কুমুদ-_(১) নৈখ ত দিকৃপালের 
বাহনভূত দিগ্গজের নাম) (২) কুশের শ্রালকের নাম কুমুদ। কুমুখ--(৩) কু 

ব| পৃথিবীর হর্য। দোষা-(১) রাত্রি। সঞ্চার (১) পরিচালন, (২) সম্যক 

গতি বা প্রবৃত্তি, বা সঞ্চরণ। কট--(১) শব। কটক--(২-৩) সেনা। 

গুণ)অন--(১) রাক্ষল, (২-৩) পাধুচরিত্র লোক । 
অন্ুবাদ্-_-(ক) যিনি নিজের (বাহন) কুমুদ-নামক গজের উপন্ন 

আরোহণই হিতকর মনে করিতেন, যিনি নিশাচরদিগের পরিচালনকার্য 
ভালবানিতেন, এবং ধিনি বনলংখ্যক শব ভক্ষপত্থার/-উৎকট ভযের উৎপাদক 

: ছিলেন, লেই রাক্ষল ( মৈখ'ত দিকৃপাল ) যথেচ্ছ বিহার করুন। 

(খ-গ) ধিনি (কুশ) (শ্ালক) কুমুদ-নাগের উন্নতি কামন। 
করিতেন ( মদনপাল পক্ষে, ধিনি পৃথিবীতে হর্যাতিরেক বিধান করিতেন ), যিনি 

(কুশ ও মদনপাল) পাপচারী লোকদিগকে সতপথে প্রবৃত্তি লওয়াইবার অভিলাষ 

করিতেন (অথব, ধিনি রাত্রতে চার-চঞ্চার বা গুঢ়পুরুষ-গ্রণিধি বা! করিতেন ), 
এবং ধিনি (কুশ,ও মদনপাল ) অভিবিশাল সেনার লঞ্চরণত্ার স্ফুটভাবে 
ভন্মজনক ছিলেন, লাধুচনিত্র লেই (রাজ! কুশ ও মদনপাল) ন্ুখী হউন। 

£৯ 
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অপি কে রতিপরময়।৷ সমবতি বরমাশামন।শ্রিতং লোকম্। 
অপি চ ক্বিচক্রবর্তান্তবডরেষ প্রচেতা; স্তাত ।।৩৩। 

আন্বয়--( ক) অপি (প্রচেতা3) অয়াদং রতি-পন়্ং ( জনং ) কে অধতি, 

( তথ। ) আশাং ( অবতি ), ( তথা ) বরং অনাশ্রিতং লোকং ( অবতি ); অপি 

চ এষঃ প্রচেতাঃ কবি-চক্রবন্তি-উত্তব-তুঃ স্যাৎ। 
(খ-গ) পি গ্রচেতাঃ এঘঃ কে রতি-পর-ময়! আ।শাং অনাশ্রিতং বরং 

লোকং সমবতি ; অপি চ (সঃ) কবি-চক্রবত্তি-উদ্তব-ভূঃ স্কাৎ। 

শবার্থ- গ্রচেতা:-:(১) বরুণদেব, (২-৩) প্রশভ্তচেভাঃ। মা-_(২-৩) 
লঙ্মী। আশা--(১) দিক্, (২-৩) মনোরথ। ভূ--(৯) স্থানমাত্র বা কারণ, 
(২-৩)ভূমি। ক-(১) জল, (২) মুখ। 

জন্ুুবাদ্--(ক) কিঞ্চ গ্রচেতাঃ ব| বরুণরদেব শুভাবহ বিধির 

অন্থলরণকারী অনুরাগী বা ভঞ্ঞজনকে জলে রক্ষা করেন ( অর্থাৎ জলদিবাকারী 

বাক্তিকে তিনি রুক্ষ! করেন), (তথ!) তিনি (পশ্চিম) দিকও রক্ষা করেন, 

( তখ! ) তিনি বরার্থী নিরাশ্রন্ন লোককেও রক্ষা করেন, কিঞ্চ, তিনি কবিচক্রবর্তা 

্রঙ্গারও উত্তবক্ষেত্র ছিলেন ( অথবা, তিনি কবিচক্রবর্তী গ্রাচেতন ব! ঝামীকির 
উত্তবক্ষেত্র ছিলেন )। 

(খ-গ) কিঞ্চ গ্রশত্তচেতাঃ (এই রাজ! কুশ ও মাদনপ/ল) ন্ুখার্থ 
অন্থয়াগবতী ম! বা রাজলক্ষীর সহায়তায় আশা-বিহ্ীন শ্রেষ্ঠ লোককে সম্যক রক্ষ। 

করিতেন। কিঞ্চ, তাছাদের উভপ্নের ভূমিতে বা রাজে কবিচক্রবস্তীিগের 
উত্তবের সম্তাবন। ছিল। 

স্পর্শন এব খ্যাতঃ সুমনোবত্র্ ব্রজন্ কুরলবর:। 
ভঙ্গান্দেলনতরলকারি মদারারিসম্ভতিস্ভেন |1৩৪।। 
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অন্বয়-(ক) এব: ম্পর্শনঃ আুমলো-বঘ্ঘ্ঘ ব্রজন্ কুরঙ-বরঃ খ্যাতঃ। 
তেন মদার-অরি 'লম্ততিঃ ভঙ্গ-আন্দলন-তরল! অবারি। 

(খ'গ) এবঃ হুমনেশ্বর্ ব্রজন্ কুরঙ্গ-বরঃং খ্যাতঃ স্পর্শনঃ ( ভততীতি 
শেষঃ )। তেন মদার-অরি-সম্ততি১.****'অবারি। 

শৃার্থ__ম্পর্শশ_(১) বাযু, (২-৩) দানশীল। ন্মনাঃ(১) পুষ্প, (২-৩) 
বুধজন। কুরঙগ_(১) মুগ, (২-৩) কু বা পৃধিবীরূপ রঙ্গভূমি, কিংঘ। কুবা 

পৃথিবীতে রঙ্গ বা যুদ্ধ। মদার-(১) হৃস্তী, (২-৩) ধূর্ত । লন্ততি--(১) 
পুত্রা্দি সস্তান, (২-৩) পংভ্ি ব। গণ। 

অন্ুুবাদ-_(ক) এই বাঘু পুষ্পপথে চলিয়া বাতমৃগনামক (ক্রভপদ ) 
কুরলঘার! বৃত হয় বলিয়। প্রলিদ্ধ। ইছা গজনূপ অরির (শিশু) সম্ভতানদিগকে 

ভঙ্গ (পলায়ন ) ও আন্দোলনত্বার। চঞ্চল করম্বা তুলিতে পারে। 

(খ-গ) এই রাজা (কুশ ও মদনপাল) বৃধজন-গ্রদরণিত পদ্ধতি 
অনুসরপ করিরা, পৃথিবীরূপ রঙগভূমিতে ( অথব!, পৃথিবীর লংগ্রামভূমিতে ) 

শ্রেষ্ঠ নাক ও দানশীল বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাহার! ( উভয়েই ) ধূর্ত 
শন্রগণকে পরাজয় ও ইতত্ততঃ সঞ্চালনদ্বার! চঞ্চল করিয়! তুলিতেন। 

বিহিতাবদাতগো এস্থিতিরঘিতগুণনিধিঃ শিবগ্রণয়ী। 

অয়মেব সার্ববভৌ মস্কদ্ধোপরি রাঁজভে সীদন্ ॥ ৩৫ ॥ 
অন্বয়--(ক) অয়ং শিব-প্রণয়ী বিছিত-অবদাত-গোত্র-স্থিতিঃ অন্িত- 

গুণনিধিঃ সার্বভৌম-্বন্ধ-উপরি সীদন্ রাজতে এব। 

(খ-গ) অয়ং শিব-প্রণয়ী এব ( সন্)""******'রাজতে। 

শব্দার্থ--অবদাত-( ১) ধবল, (২-১)স্তদ্ধ। গোত্র--(১) পর্বত, 

(২-১)কুল। নিধি--(১) পদ্ম শেবধি। (২-৩) আকর। শিব (১) 

মহাদেব, (২-৩) মঙ্গলকর্ম্ম। সার্বভৌম--(১) কুবেরের বাহন দিগৃ-হত্তীর 
নাম, (২-৪ ) লর্বপৃর্থীপতি। 



১৩২ রামচরিত 

জনুবাক্ধ--(ক) এই ত্রান্থকমথ কুবের ধবল-পর্বত কৈলানে কৃতাবন্থান ও 

গ্ররুষ্টখণবিশি্ই ( পণ্ম।দি-) নিধিপালক হইয়া লার্বভৌম-নামক (নিজের ) 

দিগ্গজের ন্বন্ধোপরি উপবেশনপূর্বক শোভম।ন আছেন। 

(খ'গ) এই রাজ! (কুশ ও অদনপাল উভগ্নেই) শিষ-ভক্ত (ৰা, 

জনমজ্গলকা মী ) হইয়|, নিজ গুদ্ধ কুলের মর্ধাদা সম্যক্ রক্ষা! করিঘা, লংপুজিত ও 
গুণাধার ইয়া, লার্বভৌম রাঁজাধিরাজগণেরও স্বন্ধোপরির থাকিয়। বিরাজমান 
ছিলেন, অর্থাৎ অন্ান্ত লার্বভৌম নরপতির! তাহাদিগকে সম্ম(নিত করিতেন । 

ব৷ ভোগবতী স্ৃরণদীক্ষিতা মর্ত্যমশ্রুতে ব| তাম্। 
রময়তি কপর্দ করোটিভূতাং মহাবাহিনীমীশঃ ॥॥ ৩৬ )। 

(ক) যা ভোগবতী, ( যা চ) ম্ুরণদী, যা ীক্ষিতা মর্ত্যং অশ্রতে, ঈশঃ 

কপর্দ-করোটি-ভূতাং মহাবাছিনীং রময়তি | 
(খ-গ) যা! আভোগবতী, য| সু-রণ-দীক্ষিতা মর্ত্যং অগ্রুতে, ঈশ: কপর্দিক- 

রোটিস্ভৃত।ং তাং মহাবাছিনীং রময়তি। 

শব্ার্থ_আভোগ-_(২-৩) পূর্ণতা, ব! বত্ব। কপর্দ--(১) শিবের জটাভ্ট, 
(২-) বরাট (কৌড়ি)। করোটি--(১) মস্তকের অস্থি, কখন কখন "পাত্র 

ৰা 'ভাজন” অর্থেও. ব্যবহৃত হয়। বাহিমী-__(১) নদী, (২-৩) লেন।। জঈীশ--(১) 

মহান্দেব ( ঈশান ), (১-৩) গ্রতু। 

জন্গুবাদ-__(ক) যে (গঙ্গানদী) (পাতালে) 'ভোগবতী” নামে 

গ্রপিদ্ধ, যাহা ( আকাশে) দেবনদী ব! মন্দাকিনী নাম ধারণ করে, এবং বাহা 

(নরলোকঘার।) দৃষ্ট হুইয্! ( ভাগীরথী- নামে) মর্তযভূমি ব্যাপ্ত করির। আছে, 

ঈশ (ব| ঈশান) লেই মহাবাহিনী ব। গল্লানদীকে নিজের জটাভুটে ও 
মন্তকান্থিতে ধারণ করিরস্না প্রলাদিত করেন। 

( খ-গ) যে (মন্াসেন|) পুর্ণাল। | বদ্ধবতী এবং যাহ গ্তায়যুদ্ধে 
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ঘীক্ষিত। হুইয়। মনুদ্যালোক ভরিয়! রহিয়াছে, প্রভু ( কুশ ও মদনপাল উভয্নেই ) 
সেই মহ্থাসেনাকে কপর্দক ( অর্থাৎ বেতন-মুদ্র। ) ও রোটি বা! রোটিকান্ধারা (বৰ! 
খাস্ততার৷ ) ভরণ করিয়! সন্ত্ট'রাখিতেন। 

[ ভ্রষ্টবং £--প্রাচীন লংস্থতে রোটি বারোটিক! শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হন না, 
তবে ভাবপ্রকাশ-নামক আফুর্বেদগ্রন্থের অন্নবর্গে শুধগোধুমচুণ লিষ্ধকরিয়! হে 

'অন্নবিশেষ প্রস্তুত কর! হয় তাহার নাম “রোটিকা”বলিয়৷ উল্লিখিত হইয়াছে ]। 

পাতালন্যেনে। মিলিতঃ স মহানাগবাহিনীনেতা। 

সৰিভতি ভূতধাত্রীমধিশেতে তং হরি: শরিয়া সহিতঃ ॥৩৭|। 

অন্বয়--(ক) সঃ পাতালস্ত ইনঃ মহা-নাগ-বাহ্নী-নেত। (সন) মিলিত: | 

সঃ ভূতথাত্রীং ৰিভর্তি , শ্রিন্বা সহিতঃ হরিঃ তং অধিশেতে | 

(খ-গ) সং পাতা ইন: মহা-নাগ-বাহিনী-নেতা আলে নো-মিলিতঃ 
€ ভবতীতি শেষ) | শ্রিয়। সহিত: হরি: তং অধিশেতে। 

শবার্থ-ইন--(১-৩) প্রভৃ। নাগ-_(১) সর্প, (২৩) গজ । নো. (২-৩) 
খভাবার্থে প্রযুত্ত অবায়। 

অন্ুবাদ্ধ--(ক) পাতালের নেই রাজা (বান্থকি ) মহানর্প-মেনার নায়ক 
হইন্| (সেখানে ) সংশ্লি্ই রৃহিয়ছেন। তিনি (ম্বমত্বকে ) .পৃথিবীকে ধারণ 

করিতেছেন। লক্্ীকে লঙ্গে নিয়া হরি (নারায়ণ) লেই নাগরাজের উপর 

শয়্ান থাকেন। 

(খ-গ) বিপুল গজসেনার অধিনায়ক লেই ( গ্রজা-) পালক গ্রভ (কুশ ও 

মদনপাল উভয়েই ) আলম্তে কখনও মিলিত ছিলেন না ( অর্থাৎ অনলস 

ছিলেন )। লক্ষমীলমন্থিত হরি (নারায়ণ ) তীহাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠান করিতেন। 

[রষ্টব্য £ 'আলম্ত পাতা সঃ ইন: এইরূপ পদচ্ছেদে-_-'আল' শবের. 
অনল্প ব৷ বু অর্থ গৃহীত হইতে পারে |/'বহুজনের গ্রতিপালক লেই প্রতূ' এইরূপ 
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ব্যাখ্যাও ছইতে পারে। মদনপালপক্ষে 'হরি+"শব্ধ সবার! তাশ্রয়কারী টৈবর্ত- 

রাজ ভীমের বন্ধু হরি হইতে পারে কি না--তাহাও চিন্তা, কারণ, হরির বয়স 
তখন বেশী হইবার কথা ।] 

অবনতহুংসশ্রেশির্বরবিবুধজোষ্ঠ; পিতামহো৷ ধাত|। 
কীতিত এয ্রহ্মাগুগতাখিললো কচিত্রকন্ম হিম! ॥।৩৮। 

অন্থয়--(ক) এষ পিতামহ: অবনত-হংস-শ্রেণিঃ বিবুধ-জ্য্ঠ: ধাতা 

বরন্ধাও-গত-অখিল-লোক-চিত্র-কৎমহিমা কীন্তিতঃ । 
(খ-গ) অবনত-হংল-শ্রেণিঃ পিত। ধাত! আমহ্ঃ বিবুধ-জ্যেষ্ঠঃ এষঃ.*.*.. 

কীতিতঃ | 
শবার্থ_-হংস__(১) তন্নাম। পক্ষিবিশেষ, (২-৩) নির্লোভ নৃপতি। 

বিধুধ--(১) দেব, (২-৩) পণ্ডিত । আম--(২-৩) ব্যাধি, আমর । ধাত। 

-7(১) বেধাঃ বা হিরণ্যগর্ভ। ( ২-৩) পালক । 

অন্ুবাদ-_(ক) যিনি (শ্ববাহন) হংসশ্রেণীকে বশংবদ রাখিয়াছেন, 

যিনি দ্ছুরজ্যে্ট” নাম ধারণ করেন, যিনি 'ধাতা* ব। বেধাঃ বলিয়াও খ্যাত, সেই 
পিভামহু (ব্রহ্গ। ) ব্রহ্ধাণ্ডগত অখিল লোকরপ চিত্র বা আলেখ্য রচন। করার 

মহিমা! ধারণ করিতেন ।" 

(খ-গ) যিনি নিলোর্ভ রজবুন্দকে অবনত ব৷ গ্রণতিপরায়ণ রাখিতেন, 

লেই (প্রজাপোষণকারী ) শিতৃম্বরূপ ধাতা বা পালক (কুশ ও মদনপল 
উভভয্ধেই) আম বা ব্যাধি-হারক্ ছিলেন, তাহার! জ্ঞানিশ্রেঠ ছিলেম, এবং 

তাহার! ব্রদ্মাগুগত অখিল লোকে অড়ৃত কর্্মলম্পাদনের মহত্ব বারণ 
করিতেন। 

বৃত্তং নিম্তারেণ বিলীনে। দোষাকরঃ নুকৃতমুদিতম. | 

সতি মিত্রেশ্মিন জগতাং কৃতকমলোন্মেফকৈরবর্লেশে ॥৩৯ ॥ 
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ভন্ধয়__(ক) ক্লৃত-কমল-উদ্মেষ-কৈরব-ক্রেশে অন্মিন্ মিত্রে লতি জগতাং 

নিস্তারেণ বৃত্তং, দে।যা-করঃ বিলীন:, উদিত, স্ু-ক্কতম্ ( ভবতীতি শেষঃ)। 

(খ.গ) ক্কত-কমলা-উদ্মেষ-কৈরব-ক্লেশে অন্মিন, মিতে সতি, জগতাং 

নিস্তারেশ বৃত্তং, দৌষ-আকরঃ বিলীনঃ, নুক্কৃতং উদ্দিতং (চ ভ্ভবতীতি 

শেষ: )। 

শব্বীর্থ_কৈরব-(১) শ্বেত পন্প, (২-৩) ধূর্ত। বা শত্রু! নিস্তার-__(১) 

তারা-বিহীন অবস্থা, (২-৩) তরণোপায়। দৌষাকর-__.১) ক্ষপাকর (চা), 

(২-৩) ছক্কত-নিকরঃ প।প-সমূহ | মিত্র--(১) স্ুধ্। (২-৩) ম্থৃহ। 

অন্যবাদ--€ক)। কমলের উন্মীলনকারী ও কুমুদের নিমীলনকাৰী 

এই কৃুর্ঘাদেব বিদ্তমান থ|কিলে, জগতের তারা-শূন্ত অবশ্থ! ঘটিয়া৷ থাকে, 

'নিশাকর চক্র বিলয় প্রাপ্ত হতেন, এবং উদয় বাঁ প্রকাশ উদ্তমরূপ বিছিত 

হমু। 

(খ-গ) কমল! বা লক্ষ্মীর উদ্রেষপকারী ও ধূর্তজজন বা শক্রজনের ক্লেশ 

বিধারী এই রাজ। (কুশ ও মদনপ।ল) নুহবদ্রূপে বিদ্যমান থ|কিলে, জগতের 

তরণোপায় সিদ্ধ হয়, দোষ-সমূহ বিলদ্প প্রাপ্ত হয়, এবং পূণ্য উদ্দিত 

হয়। 

অপি স তনুতে ন রাজীবমলদ্কুরূতে সম্তাবিতবীথীম. | 

গুচিপক্ষৈকপ্রণদী হরিণোপেতাস্তরো রাজ। ॥8০)। 

জন্বম্প-_(ক) শুচি-পক্ষ-এক-প্রণম্ণী হরিণ-উপেত-অন্তরঃ স রাজ। রাজীবং 

ন তঙ্গতে, সম্ভাবিত-বীথীং অলম্কুরুতে অপি। 

(ঘ.গ) শ্চি-পক্ষ-এক-গ্রণম্বী হরিণ। উপেত-অস্তরঃ স রাজ! নর-আজীবং 

তন্থতে, সভাবিভ*বীথীং অলচুরুতে অপি । 

জন্বয়__রাজীব-+(১) কমল । আজীব (২-৩) জীবিক1। সম্ভ!বিত-্লম্যক্ 
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পূজিত, (২-৩) সম্মানিত বাকি । বীথী--(১) পথ, (২-৩) পংক্তি। শুচি-" 

(১) নিত বা শুরু, (২-৩) শ্দ্ধ। রাজা--(১) চন্দ্র, (২-৩) নৃপতি। 

অন্ুবাদ্ষ--(ক) শুরুপক্ষাক।আী, হরিণ ব নূগন্ধারা লাঞ্ছিত*মধ্যভাগ 
লেই চন্দ্র কমল ব| পদ্ম প্রশ্কুটিত করেন ন! এবং তিনি সংপুজিত পথ (ৰা 

দেবপথ ) আকাশ অলন্কৃত করেন। 

(খ-গ) কেবল বিশুদ্ধ পক্ষেই অন্ুযাণী এবং বিষুয্বার! যুক্তচিত্ত সেই 
রাজ! (কুশ ও মদনপাল উভয়েই ) মানুষের জীবিকা বিধান করিতেন এবং 

সম্মানিত জনগণের মণ্ডলীফে অলন্কৃত ব! ভূষিত করিতেন । 

[ ত্ষ্টব/: _মদনপালপক্ষে ্হরিণ। উপেতাস্তর$” শবহয়ের ব্যাখা। এইরূপও 

হইতে পারে--"তিনি (ভীমের সুহৃদ ) হরিদাস! যুক্তাস্তর হুইয়াছেন, অর্থাৎ 

হরি এখন রাজার অন্তরঙ্গ হইয়াছেন” । ] 

ইণ্থং সর্বাশানাং তাসাং পরিপালকত্বমাতন্বন্। 
রাজত্যনকৃৎ স্ুকুত-নমুদিতং চৈষণে! লোৌকপালানাম. ॥৪১।। 

অন্থয়--(ক-খ-গ) হইখং লোকপালানাং তালাং সর্ব-আঁশানাং পারপালক খং 

আতম্বন লোকপালানাং এবণঃ স্থক্কৃত-সমুদিতং চ ( স:) অসকৃত্খরাজতি। 

শবার্থ--আশা--(১) দিক্, (২-৩) মনোরথ। লোকপাল--(১) ইন্্রাদি 
দিকৃপাল, (২-৩) লোকপালক রাজা 

অনুবাদ্ব--(ক-গ) এইভাবে ইন্দ্রাদি দিকৃপালগণের প্রভাবান্বেষী হইয়া, 

( অথচ, যুধিষ্ঠিরাদি নরপালদিগের আদর্শছ্েষী হইয়া ) সেই রাজ! ( কুশ ও মদন- 

পাল) সেই প্রসিদ্ধ লর্বদিকের "রক্ষকত্ব বিধান করিম! (অথচ, সকল লোকের 

মনোরথের পরিপূরকত্ব বিধান করিয়!) প্রজাগণের ব| জোকপালদিগের পুণ্য- 

সমুদর়তূত হয) লতত শোভমান ছিলেন । 

[ভষ্টধা এই শ্লেকের 'চৈষণোঃ-পাঠস্থলে “চৈষ নো” পাঠ ধৃত হইলে 
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ব্যাধা৷ অধিক ম্থখকর হইতে পারে। "আমাদের তিনি" (অর্থাৎ কুশ ও 
মদনপাল ) লোকপালদিগের ঘা রাজগণের মধ্যে বিরাজমান ছিলেন, অথবা, 

ইন্দ্রাদি লোকপালদিগের ন্ুুতি-লমুদ়ভূত আমাদের এই রাজ! শোভমান 
ছিলেন--এইকপ ব্যাখ্যা হইতে"পারে |] 

অথব। রামস্থায়ং সাক্ষা পুরুষোতশ্ুমাবতারস্য | 

পুত্রঃ পুরুষোত্তম এবাত্ম। বৈ জায়তে পুত্রঃ ৪২) 
অন্বর়--(ক-খ) অথব! লাক্ষাৎ পুরুষোত্তম-অবতারন্ত রামল্য অয়ং পুত্রঃ 

পুরুযোত্তমঃ এব, ( যতঃ ) আত্ম বৈ পুত্রঃ ( সন্) জায়তে। 

শবার্থ--পুরুষোত্বম-_-(১ ) বিষুন, (২) পুরুষশ্রেষ্ঠ । 

অনুবাদ্__(ক) অথবা প্রত্যক্ষ পুরুষোত্তম বা বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্রের 
এই পুত্র (কুশ ) নিজেও পুরুষোত্তম ব! বিষুদই (রাজাও বিষুর অবতার-বিশেষ 
বলিয্া ধূত হয়), কারণ, ( শ্রুতিতে উক্ত হয় যে,) আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ 
করেন। 

(খ) অথব! পুরুষোত্তমরূপে বা পুরুষশ্রেষ্টরণে অবতীর্ণ রামপালের এই পুত্র 
€ মদনপালও ) পুরুষোতম ব1 পুরুষশ্রেষ্ঠই, কারণ (শ্রুতির বচন আছে ঘে,) 

যে কোন ব্যক্তির আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। 

স তথাছি সদানন্দককরঃ পরপাঞ্চজন্যমুদ্ধহতি। 
সছিতন্ুদর্শন একঃ কলয়তি কৌমোদকীং দেবঃ ॥ ৪৩। 

আঅগ্বয্স--(ক) তথাহি সঃ একঃ দেবঃ সদ! নন্দক-করঃ (সন) পর-পাঞ্চজন্তং 

উদ্বহতি, ল-হিত-ম্থদর্শনঃ (সন্) কৌমোদ কীং কলয়তি। 
(খ-গ) তথাছি একঃ লং দেবং সং-আনন্দক-করং পরপাং চ জন্তং (অথবা, 

পর-পাঞ্চ-জন্তং) উদ্বহতি, লহিত-ন্দর্শনঃ কৌ মোদকীং (ক্রিয়ামিতি শেষঃ) 

কলরতি। 
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শবার্থ--দেব (৯) সুরু, (২.৩) রাজ।। কর--(১) হত, (২-৩) ভাগধে। 

পরপা--(২-৩) শক্রকে যে পরিপোষণ করে। জন্ত-_(২-৩) বুদ্ধ। কু--(২-৩) 

পৃর্থী। মন্দক--(১) বিষুর অলি, (২-৩) হর্যক। 

অন্মবাদ-_(ক)--যে-হেতু, সেই একমাত্র দেব (বিষু) সর্বদা 

মন্দক-নামক 'খডগ হস্তে ধারণ করিয়াও, শ্রেষ্ঠ পাঞ্জন্ত-নামক শঙ্খও থারণ 

করেন। এবং তিনি (জগতের) হছিতকারী সুদর্শন-নাঘক চক্র ধারণ করিয়াও, 

কৌমোদকী-নামক গদাও ধারণ করেন। 

(খ-গ) যে-হেতু, লেই একমাত্র রাজ! (কুশ ও মদনপাল উভয়েই) 

সজ্জনদিগের হর্ষক বা! আননাবিধায়ী কর বা ভাগধেয়্ ধার্য করিতেন ও 

শক্র-গরতিপালক দিগের প্রতি সংগ্রাম (মতাস্তরে, শক্রদিগের বিরুদ্ধে পঞ্চত্ব বা 

মৃত্যুজনক সংগ্রাম) চালাইতেন। তাহার! শ্বয্ং মঙ্গলকারী (বা হিতকারী জন- 

সমান্বত) ও মধুরাক্কৃতি ছিলেন ও পৃথিবীতে আনন্দ করী ক্রিয়। সম্পাদন করিতেন । 

ত্রাতা দোষশ্চতুরস্ত তাদৃক্শস্ত্রধীরিণো বিভ্রৎ | 

সততং বিনতানন্দন আবূঢোয়ং বিভূর্জমৃতি ॥ ৪৪ ॥ 

অয়ঘ্ব-_(ক) বিনতা-নদানে আরঢ়ঃ অয়ং বিভূঃ তু তাদৃক্-শত্র-ধারিণঃ 

চতুরঃ দোষঃ ৰিত্রৎ (অতএব) ত্রাত! (লন্) লততং জয়তি। 

(খ-গ) তাদৃক্ ভ্রাতা অদোষঃ চতুরঃ বিনত-আনন্দনঃ অয়ং বিভুঃ তু আরূঢঃ 

(চ সন), শস্ত্র-ধারণঃ বিভ্রৎ সততং জয়তি। 

শব্জার্থ- দেস্--(১) বাহু। বিনতা--(১) গরুড়-মাত1। বিনত--(২-৩) 

প্রণত। আর্ঢ--(২-৩) সমুদ্ষিত। বিভূ--(৯) সর্বগত, বিষ, (২-৩) গ্রভূ। 

অনুবাদ্-_(ক) বিনতার পুত্র গরুড়ে আরোহণ করিয়া, এই (সর্বগত) 

বিফ, কিন্ত, তাদৃশ (নন্দকাদি) শন্ত্র খারণকারী চারিটি হস্ত ধারণ করিয়া, 

লোকত্রাণকারী হইয়।, সতত জন্গযুক্ত থাকেন। 



চতুর্থ পরিচ্ছোদ ১৩৯ 

(খ-গ) তাদৃশ ত্রাণকারী, দোষবিহীন, পটু, গ্রণতঙ্নদিগের আহ্লাদক- 

এই প্রত (কুপ ও মদনপাল উভয়েই), কিন্তু, শ্বয়ং অত্যন্ত হইয়।, শত্ত্রধারী 

(যোদ্ধাদদিগকে) ভরণ করিস্বা, সতত জর়তুত্ত' থাকিতেন। 

কলখধোঁতচ্ছায়াধারযশোভিরতি প্রকর্ষতঃ শশ্বৎ। 
অয়মন্বরং পিধত্তে হৃদি বিরুধরমোমামপি ॥8৫॥ 

জন্বয়-_(ক) বিবুধ-রম: অয়ং কলঘৌত-ছায়-ধারয়-শোভি অন্বরং লিধক্তে, 

রতি-প্রকর্ষতঃ মাং অপি হি শঙ্বৎ ( পিধতে )। 

(থ-গ) বিব্ধ-রুম£ অযপং কলধোত-ছায়া-ধার-যশোভিঃ অতিগ্রকর্ধতঃ অন্বরং 

পিধতে, হৃদি মাং অপি শশ্বৎ পিধতে। 

শব্দার্থ-_বিবুধ_-(১) দেব বা নুর, (২-৩) পর্তিত। কলধোত--(১) স্বর্ণ 

(২-৩)রোপ্য । অন্বর--(১) বস্ত্,(২*৩) আকাশ | মা--(১) লক্ৰী,(২-৩) রাজালন্ী। 

জনুবাদ্--(ক) দেবগণের প্রিন্ধ বা কান্ত এই (বিধুঃ শ্বর্ণকান্তিধারা 

শোভাযৃক্ত বলন পরিধান করেন, এবং অনুরাগাধিক্যবশতঃ লক্্মীকেও নিজ 

বক্ষ-্ছলে সর্বদা ধারণ করেন। 

(ধ-গ) পণ্ডিতাহ্থর!গী এই ( রাজ! কুশ ও মদনপ।ল উভয়েই ) উৎকর্ধাধিকো 

রজতের গ্ায় শুভ্রকাস্তি যশোরাশিথ্ধার। আকাশতল আচ্ছাদিত করিতেন এবং 

হ্বায়ে রাজ/লক্মীকেও সর্বদ্। বহন করিতেন। 

[ভ্ষ্টব্য £--মদনপালপক্ষে, "মাং অপি” শবদয়ের ব্যাখা। এরূপও হইতে 

পারে--যিনি (কবিগ্রিয় বলিয়া!) আম!কেও শ্বহৃদয়ে সর্বদা! আবদ্ধ রাখিতেন। 

এবিবুধরমোমাং এই পদঘারা-দেবতা, রম! ব| লক্ষ্মী, ও উমাকেও হৃদয়ে ধারগ 

করিতেন-এইরূপ ব্যাখ্যাও কথঞ্চিত ন্বিছিত হইতে পারে। ] 

সরসীরুহনয়নো। বিঘকৃসেনঃ লোদরঃ স্থরেন্্রন্ত। 

লক্গমীসরম্বতীভ্যাং নিশ্রিতোয়মচ্যুতো! ভগবান্ ॥8৩। 
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ভন্বয়--(ক) অয়ং সরসীরূছন্নয়নঃ বিঘকৃলেন: হুরেন্্র্ড সোদরঃ ভগবান্ 
'অচ্যতঃ লক্গী-সরন্বতীভ্যাং নিশ্রিতঃ | 

(খ-গ) লরসীরুহ-নয়নঃ......স্প্মুয়েনন্ত অন্দর: অ-চাতঃ ভগবান্ সঃ অং 
বলদ্বী-সরন্বতীভ্যাং নিশ্রিতঃ। 

শব্ার্থ__বিঘক্সেন--(১) বিষ্ণুর নামান্তর, (২-৩) হাহার সেনা সর্বদিক্ 
গরসারিসী। অচ্যুত-_(১) বিষ্ণুর নামান্তর, (২-৩) অধ্থলিতবৃন্ত। দর-_(২-৩) 
স্য্ন | 

অন্ুবাদ--(ক) এই ভগবান্ 'অচাত+ (বিধু) 'পুগুরীকাক্ষ+, 'বিঘকৃসেম 
ইন্দ্রের সহোদর (*উপেন্ত্র" ব। 'ইন্দ্রাবরজঃ )__-এই সব নাম ধারণ করিয়া! 

লক্ী ও সরন্বতী দ্বারা সেবিত হইতেন। 

(খ-গ) এই ভগবান ( ষশস্বী বা অধ্যবসায়ী )ও দেবরাজ ইন্দ্র হইতেও 
'ভক্কবিহীন রাজ! (কুশ ও মদনপাল উভয়েই) নলিনাক্ষ ছিলেন, তাহাদের 
এলেন! চতুর্দিক্-গ্রসারিণী ছিল, তাঁহাদের চরিত্রে কোনরূপ চ্যুতি ছিল না, 
এএবং তাহার! উভয়েই লক্ষী ও সরম্বতীদ্বারা (সমভাবে ) মেবিত ছইতেন। 

অমুনোতক্ষিপ্টোত্রাসবতা৷ গোবদ্ধনে। ধরিত্রীভূ। 
প্রাপ্য কালিঙ্গফণভূজমপি কং সংজীবয়েন্ায়ম.॥8৭।| 

জন্বয়্--(ক) অত্রাসবত! অমুনা গোবদ্ধনঃ ধরিত্রীভূৎৎ উৎক্ষিত;। অদ্নং 

কালিজ.ফপ-ভূজং অপি প্রাপ্য কংসং ন জীবয়েৎ। 

€খ-গ) আলবত! অমুন। অত্র আগঃ-বর্ঘনঃ ধরিত্রীভূৎ উৎক্ষিপ্তঃ| অন্রং 

কালিঙ্গ-ফণ-ভূজং অপি কং ন সংজীবয়েৎ? 

শবার্থ-_গোবর্ধন--(১) তদাখ্য পর্বত| অগোবর্ধন-(২-৩) পাপবর্ধক বা 
খ্সপরাধবর্ধক | ধনিত্রীভূৎ--(১) পর্বত, (২-৩) রাজ । কালিঙগ--(১-৩) সর্প। 
'আ স-..(২-৩) থনুঃ | 
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ভনুবাদ্-_(ক) ত্রাল্রহিত হইন! এই (কৃষ্ণরূপী বিষণ) গোবর্ধন- 

নামক গিরি (হ্তববার!) উত্তোলিত করিয়াছিলেন। এইইু(পুরুযোত্তম) (বমুনারা' 

জলালিঙ্গনকারী (কালিয়"্নামক) নর্পকেও ম্ববশে আনিয়া, কংল নামক 

(রাজাকে) জীবিত রাখিবেন ন! অর্থাৎ মারিবেন। 

(খ-গ) ধনুর্ধারী এই রাজ। (কুশ ও মদনপাল উভয়েই) এই জগতে 
পাঁপবর্ধক ব। অপরাধী ষে কোন রাজাকে উদ্মুলিত করিতেন । তাহার! 

সর্পের ফণ! আশ্রয়কারী কোন ব্যক্তিকেও সংজীবিত রাখিতে পারিতেন। 

[দ্রষ্টব্য £__মদনপালপক্ষে, ধগোবর্ধীন, তহাত্বার! উন্মুলিত কোন নরপতির, 

নাম কিনা-__তাহ! চিন্তা । তৎপক্ষে, 'কালিঙগ-ফণভৃক্* শদও কলিঙগদেশীয় 

কোন নাগবংশসম্ভৃত রাজ! কি না--তাহাও চিত্ত । এই পক্ষে ব্যাথ। এইরূপ 

হইতে পারে--কলিঙদেশীয় যে কোন নাগবংশীয় (শত্রভূত ) নরপতিকে 

তিনি রক্ষা করিবেন না। অথবা, (মিত্রভৃত) সেই নরপতিকে কি রক্ষা 
করিবেন না? ] 

হতি মদনো]দিতবৃত্তাস্তসন্মতে। বনকুশোদকশয়ঃ সততম.। 

দাতা চিরায় রাজ্যং রাজ ।কুরুতাঞ্চিতোরুত্তরকীত্বিরয়ম. 8৮)। 
ইতি রামোত্বরচরিতং নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ । 

অন্বয়-(ক) ইতি অন্নং রাজ! আবন-কুশঃ, মদন-উদ্দিত-বৃত্তান্ত-সৎ'মত2 

দ-ক-শয়ঃ দাতা, চিত-উরুতর-কীন্তিং (সন) চিরায় রাজ্যং কুরুতাম.। 

(খ) ইতি অয়ং রাজ! মদনঃ দিত-বৃত্ব-অন্ত- (অথবা, অদিত-বৃতাস্ত-সৎ- 

মতঃ বন-কুশ-উদক-শয়ং দাতা, চিত-উরুতর-কীন্তিঃ ( সন্) চিরায় রাজ) 
কুরুতাম.। 

শব্বার্থ--দিত--(২-৩) খণ্ডিত। বৃত্ত--(২-৩) চরিত্র । দ--(১) দানকর্ ॥ 

ক-্”(১) জল। দক--(১) জল। শয়ন্৮(১-৩) পাণি। অবন--(১) রক্ষক 
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ভন্গুবাদ্--(ক) সর্বশেষে এই রাজ! রক্ষাকারী কুশ, নিজের লোকহর্ষক 

"ও উন্নত চন্রিত্র-কথ। দ্বার! লঙ্জমের পূজিত হইয়া, দ্ানকর্মে হুত্তে জলগ্রাহণপূর্ব ক 

জাত হইয়া, তদীয় বিপুলতর কী ( লর্বত্র ) ব্যাণ্ড রাখিয়া, চিরকাল র|জা 
ভোগ ককুন। 

(খ) সর্বশেষে, এই ব্লাজ। মদনপাল, খণ্ডিতচরত্র লোকদিগের অস্তকতুল্য 

হইয়] ( অথবা স্বয়ং অখগ্ডিতচরিত্র হইয়।), সাধু ও পুজিত থাকিয়!, বনজাত 

কুশ বা দর্ড ও জল পাণিতে গ্রহুপপূর্বক দানশীল হইয়া, তদীয় বিপুলতর কান্তি 
€ সর্বত্র ) ব্যাপ্ত রাখিয়।, চিরকাল রাজ্য করিতে থাকুন। 

ইতি রামের ভত্তর-চরিত-নামক চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 

্বগন্লিপ্রশ্পত্ভি 

বন্ুধাশিরোবরেক্ত্রীমগুলচড়ামণিঃ কুলম্থানম.। 

শ্রীপৌগ্ু,বদ্ধনপুরপ্রতিৰদ্ধঃ পুণ্যতূর্ব হুদ্টুঃ ॥১। 

অন্বয়-_বন্ুধা-শিরঃ-বরেন্দ্রীমগ্ুল-চূড়া-মণিঃ শ্র্পৌওড বর্ধন-পুর-প্রতিবদ্ধ: 

স্পৃপ্য-ভূঃ বুছৎ-বটুঃ কেবেঃ ইতি শেষঃ) কুল-স্থানম্। 

শকা্ঘ- বৃহদ্বটু-__কাঁবর কুলস্থানভূত গ্রামবিশেষের নাম। বটু-_মাণবক, 

ছাত। 

জন্ুবা__পৃবিবীর শিরোভূত বরেন্দ্রীমণ্ডলের চুড়ামণিসদৃশ, শ্ীপোও,- 
বর্ধিপুরের সংলগ্র 'বৃহদ্বটু-নামক' পুণঃক্ষেত্রই (কবির) কুলম্থান ছিল। 

[ ব্য £__*প্রতিবন্ধ।-পাঠ ধুত হইলে, ইহ। «পুণ/তৃ” শঙ্ষের বিশেষগ হইতে 
পারে। সেই পক্ষে 'বৃহঘটু” শব্দের অর্থ হইতে পরে--ষে পুণ্যভূমিতে বড় ঝড় 

বপ্রলিদ্ধ) বটু বা ব্রক্মচারী ছাত্র ছিল।] 
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তত্র বিদিতে বিভোতিনি নন্দিরতুসস্তানে । 

সমজনি পিনাকনন্দী নন্দীব নিবিগুলৌঘস্ত ॥২।। 

অন্বয়_-তব বিদিতে বি্রে।তিনি নশ্দিরত্ব-লন্তানে নন্দী ইব গুণৌঘস্ত নিধি: 
শিনাকনন্দী সমজনি। 

শবার্থ_লম্তান--গোত্র । ওঘ--সমুহ। 

অনুবাদ্-_সেই স্থানে, বিজ্ঞাত ও উন্নতিভাশ্বর নন্দিরদ্বসমূহের গোত্রে, 
(হরপ্রতীহার) নন্দীর ভ্তায গুণলমুছের নিধিম্বরূণ পিমাকনন্দী জন্মগ্রহণ 

করিয়াছিলেন। 

তস্য তণয়ো৷ মতনয়ো করণানামগ্রণীরন্ধর্থণহ | 

সান্ধি্রীপদসন্তাবিতাভিধানঃ প্রজাপতির্াতঃ |॥ ৩ ॥ 

অন্বয়-_লান্ধি-শ্রীপদ-সম্ভাবিত-অভিধানঃ, করণানাং অগ্রণীঃ, অনর্ঘগুপঃ 

মতশ্নয়: তস্ত তনয়ঃ প্রজাপতি জাতঃ। 

শব্দার্থ-_লান্ধী-_সান্ধিবিগ্রহিক-লামক অমাত্য। করণ- কায়স্থ (লিপিকর)। 
অনুবাদ-লান্ধীর” [ বাসন্ধি (ও বিগ্রহকর্মে) ব্যাপৃত অযাত্োর ] 

শ্রী বা লক্ীযুক্ত পদে গ্রতিষিত থাকায় যাহার নাম সম্মানিত ছিল। করণ ৰ! 

কায়স্থদিগের অগ্রনী, অমূল্যগুণধারী, অভীষ্টনীতিক প্রজাপতি (নন্দী) তাহার 

€পিনাকনন্দীর) পুত্র ছিলেন। 

নন্নকুলক্মুদকাননপুরে ্দুন্সন্দনোভবত্তস্য। 
শ্রীসঙ্ধাকরনন্দী পিশুনাস্বন্দী সদানন্দী ॥8। 

ভন্থর__পিশুন-আস্ন্দী সংআনন্দী ( অথবা, সদা-আনন্দী ), নন্দিকুল- 

কুমুদকানন-পুর্েন্দু শ্রীসন্ধ্যাকরনন্দী তন্ত নন্দন: অভ্ভবৎ। 

শবার্থ--পিগুনস্প্দুর্জন। খল। নন্দন--পুত্র। 
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অন্ভুবাদ্দ__ধিনি ননিকুলরূপ কুমুদ্রবনের পূর্ণচন্ত্রসদূশী ছিলেন, বিশি 

হুর্জন বা খলদিগকে পরাভূত বা৷ আক্রান্ত করিতে পারিতেন, এবং যিনি 

সজ্জনদিগকে সন্তষ্ট রাখিতে পারিতেন (অথবা, যিনি সর্বদা! আননাযুক্ত 

থাকিতেন), লেই শ্রীসন্ধণাকরনন্দী তাহার (প্রজাপতি-নন্দীর) নন্দন ব। তনম্ 

ছিলেন। 

কাব্যকলাকুলনিলয়ে। গুণমণিমেরুর্্মনীবিণামীশঃ | 

সীম] সাহিত্যবিদামশেষ ভাষাবিশারদঃ স কবিঃ ॥৫॥ 

অন্বয়--কাব্য-কলা-কুলনিলয়ঃ, গুণ-মণি-মেরু:, মনীধিপাং ঈশঃ, সাহিত্য 

বিদ্বাং সীম1, অশেষ-ভাষা-বিশারদঃ লঃ কবি: ( আসীর্দিতি শেষঃ )। 

শব্বার্থ-মেক--বদ্রসানু, নুমেরু পর্বত । লীমা--চরমোতথকর্ষ। 

অনুবাদ্--সেই কবি ( সন্ধ/াকরনন্দী ) কাব]কলার কুলগৃহম্বরূপ, গুপরূপ 

মধিসমুহের মেরুপর্বততুল্, পাওতগণের রাজন্বরূপ, সাহিত্যন্ড জনগণের 

চর়মোৎকধরূপী, এবং অশেষ ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। 

স্বোকৈস্তোবিতলোকৈ: শ্লোকৈরব্লেশনশ্লেষৈঃ। 

ঘটনাপরিপ্ুট রসৈর্গভীরোদারভারতীসারৈঃ £৬। 

কলিসীদ্ছি ধর্মরাজঃ কৃতানুগং তছ্যগং বিভূষয়তঃ | 

ভর্ত,ঃ সমস্তজ্গতামভিনবনারায়ণাবতারস্য ॥৭॥ 

রামস্যেদং চরিতং রুচিরং রচনাবিরিঞির(তচিত্রম্। 

অনবস্তশব্ববিচ্যাকো বিদবুন্নারকো বাদীৎ 1৮ 

ভন্বয়.-অনবদ-শব্দ-বিস্ভাংকোবিদ-বৃন্থারকঃ (লঃ) রূচনা-বিরিঞিঃ, কলি" 

সীম ধর্রাজ:, ক্ৃত-অনুগং তৎ বুগং বিভূষয়তঃ, সমস্ত-জগতাং ভরত.) অভিনব- 

নারায়ণ-অবতারন্ড রামন্ত আভ-চিত্রং ইং কুচিরং চরিতং, সতোকৈঃ তোধিত- 
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লোকৈঃ অক্রেশন-ল্লেষৈঃ খ্ষটনা-পরিশ্দুট-রলৈ£ গম্ভীর-উদ্দার-ভারতী-সারৈঃ 

শ্লেটৈঃ অবাদীৎ | 
শবার্থ-_বৃন্দারক--শ্রেষ্ঠ । বিরিধি- আট! । কলি-_অস্তাধুগ ব! কলিকাল, 

বিবাদ ব1| কলহ। ধর্্মরাট-__ষম, যুধিঠির | র্লুত--সত্যযুগ। ভারতী--বাণী। 

অনবস্য-_নির্্মল ব| দেষবিহীন। 

অনুবাদ-_ নির্দেষ শব্দবিভ্ঞাঘ় পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ' ব। পারদশী লেই রচনা- 

শর্ট কবি (সন্ধ্যাকরমন্দী ), কলিধুগের সীম।তে অবতীর্ণ ধর্শরাজ যুধিষ্ঠির তুল্য, 

( অথব!, বিবাদক্ষেত্রে ধর্মরাজ যমতুল্য), ( র।মচন্ত্র পক্ষে ) নত্যযুগের অন্গগামী 

সেই ব্রেতাধুগের [ (রামপাল পক্ষে) সত্যযুগের অন্থকারী লেই নিজের যুগ ঝ 

রাজ্যকালের ] বিভূষণকারী, সমস্ত জগতের ভর্তা, মারায়ণ ব। বিষ্ণু নব অবতার, 

ঝ্রামচন্দ্র ও রামপালের অত্যন্ভুত এই মমোরম চরিত কথা, এমন শ্লেকলমৃহত্বার! 

প্রণয়ণ করিয়াছেন-_-যাহ! অল্পলংখ্যক, যাহাম্বারা লোকের৷ গ্লীণিত হইত, 

যাহাতে অর্থগ্রহণে অক্লেপকর শ্লেষনমমক অলঙ্কার প্রযুক্ত ছিল, যাহাতে 

কাব্যরস ঘটনাবলীতে পরিস্ফুট ছিল, এবং বাহাতে গম্ভীর ও উদ্দার বা মহৎ 

বচনসমূছের সারাংশ বিছবমান ছিল। 
[ জ্রষ্টব্য £-- “কৃতানুগং তত যুগং--রামপালপক্ষে, রাজ! নিজের কৃত ব 

কর্মের অন্ুগ!মী করিয়া যুগ নিম্াণ করেন? প্রাজা কালস্ত কারণম্* ইহা 
রাজনীতিশান্ত্রের কথা। কলিকালে রাজ! রামপাল যেন ধর্মশরাজ বা স্ুগত ব! 

বৃদ্ধরূপী ছিলেন। ] 

রামস্যাস্তামাস্থিরমাজলমাজ্বলনমাপবনমাগগন্ম্। 

কীর্তি: সন্ধ্যাকরকবিসুক্তিম্ধা সিন্ধুরাজমণিরাজিরিয়ম্ ॥৯॥ 

অন্থয়-_সন্ধ্যাকর-কবি-স্তি-স্ধ।-সি্ুয়াজ-মশি-রাজিঃ ইয়ং রামন্ত কীর্তি: 

আ-স্থিরং, অ।-জলং, আ-জলনং, আ-পবনং, আ-গগনং ( চ.) আস্ত!ম্। 
৬ 



৯৪৬ রামচরিত 

শব্জার্থ-" সিদ্বু-সসাগর। হ্ির!_ক্ষিতি। জলন-্্অনি। 
অনুষদ কবি বন্ধাকরবিরচত সুকিিপ জ্মধামহালাগরের 

মণিরাজিতুল্য! এই উভক্ন রামের কীত্িগাধা, যতদিন পর্যান্ত ( পঞ্চ-মহাডূত ) 
ক্ষিতি, জল, ব্দনল, পবন ও গগন বর্তমান থাকিবে ততদিন পর্য্যগ্ বর্তমান 
থ]কুক। 

গৌরীহিতাস্ত মুক্তাবলিরধি গুণরূপজ্জাত্যলঙ্কারাসৌ। 
প্রিয়দৃষ্টিরসাধানকলাভজিরীশক্টেকগতিঃ ॥১৯॥ 

ভন্বয়--অধিগুণ-রূপ-জাতি-্অলঙ্কার। প্রিয়-দৃষ্টি-রস-আধান-কলা-ভঙগি: ঈশ- 
কণ্ঠ'এক-গতিঃ মুক্তা বলিঃ ( ইব ) আঅসৌ গৌঃ ঈীহিত! অন্ত। 

[ ধবনিশ্চ £__-অলৌ৷ গৌরী হিতা অস্ত্র । ] 

শব্দার্থ-_ রূপ--(১) সৌনরধ্য, (২) রূপকালঙ্কার। জাতি--(১) গোত্র বা 

জন্ম, (২) জাতি-নামক অলঙ্কার ব! স্বভাবে ক্ত-নামক অলঙ্কার। গুণ--(১) 

শোভাগ্রকর্ষদি, (২) অলঙ্কারশান্ত্রে।জ প্রলাদাদি গুপ। ভঙ্গি--(১) বিস্তাল- 

চাতুর্ধয, (২) ব্যাজ। হীশ-(১) রাজা, (২) মহাদেব। জঈহিত-_স্ৃগ্ঘ। 

অন্ুবাদ্ব__ মুক্তাবলিতুল্য (সহ্ধযাকরনন্দীর) এই কাব্য-ভারতী 
(লকলের ) হাছ্চ হউক! মুক্তাধলি যেমন অধিক গুণ, রূপ ও জাতিতবার 

শোভমান হয়, তেমন এই ভারতীও গুণ ( কাব্যগুণ ), রূপ বা রূপকালম্কার ও 

জাতিনামক (ব! ন্বভাবোক্তি-নামক ) অলঙ্কারঘার| অধিক সমস্বিত। আবার, 

মুক্জাষলি যেমন দর্শন, রাগাধান ও কলাবিস্তাসত্বারা লকলের প্রিয় হয়, তেমন 
এই ভারতীও বুদ্ধি বা জ্ঞান-বিষয়ে, রসের পরিপোষণে ও কলাবিস্তালচাতুরীতে 
লকলের প্রিয় ছিল। নুক্তাবলির ভ্তা্ন এই ভারতীও ঈশ ব| রাজার কণ্েই 
একমাত্র স্থিতিলাভের যোগ্য । 



কবিগ্রশস্তি ১৪৭ 

[ জ্রষ্ব্য :-- ধ্বনিগত তৃতীর ব্যাখা! এইরণ হইতে পারে--সেই গোরী 

লকলের হিতক।রিনী হউন-_যে গৌরীর ( বিনয্াদি) গুণ, দূপ ( সৌন্দর্য) ও 

জাতি ব। জন্ম ও ( কটককুগডলাদি ) অলঙ্কার উৎকৃ ছিল, যে গৌরী স্বয়ং প্রিয়. 

দর্শন। ছিলেন ও (শিবের) রাগেদীণনে ধাহার (হৃত্যাদদি) কল! ও 

( নানারপ ) ব্যাজ প্রযে।জিত হইত | ] 

অবদানং রঘুপরিবৃটগোড়াধিপরামদেবয়োরেতৎ । 
কলিযুগরামায়ণমিহ কবিরপি কলিকালবাল্মীকি; ॥১১।॥ 

অন্বয়__রঘুপরিবৃঢ়-গৌড়াধিপ-রামদেবয়েঃ এতৎ অবদান কলিধুগ- 

রামার়ণং (ভবতীতি শেষঃ)। কবি: অপি কলিকাল-বান্সীকিঃ ( ভবতী তি- 

শেষ: )। 

শব্বার্থ-_ পরিবৃঢ--অধিপ | অবদাম-_ প্রশন্ড ব| শুদ্ধকর্মা। 

অন্ুবাদ_-রঘুপতি রামদেব (রামচন্্র) ও গৌড়াধিপ রামদেব 
(রামপালদেব )-:এই ছুই রাজার এই অবদান বা প্রশস্তকর্দের ইতিহাস 
কলিষুগের রামায়ণরূপে পরিগণনীয় ; এবং এই কবিও ( সন্ধযাকরমন্দীও ) 

কলিকালের বাশ্মীকিম্বব্ূপ ছিলেম। 

যঃ পুন্রত্র খলোম্মাদাডূততভ্তাবতঃ খলীকারঃ। 

অখলম্যেতি বিললিতং সাধুত্বস্তৈব কিমিহ করবাম 1১২ 

অন্বয়-_-অত্র যঃ: পুনঃ খল: ( ভবতীতিশেষঃ )। অন্মাৎ অভূত-তত্তাবতঃ 

অখলন্ত ( অদং) খলীকারঃ ( ভবতী[তশেষঃ ) ইতি সাধুদ্বন্ত এব বিললিতং 

( ভবেদিতিশেষঃ)। ইছ (বয়ং) কিং করবাম। 
শব্দার্থ-_ খল--ছুর্ভন, শিন্দুক। খলীকার--অখল বা অহ্ষ্ট বিষয়কে খল 

বা ছুষ্ট বলিয়া! গ্রতিপাদন। অভুততভাবস্্ষে বন্ধ পুর্বে যেন্গগ ছিল লা, 

লেই বস্তকে সেরূপ বর্ণন! কর! । 



১৪৮ রামচরিত 

' অনুবাদ--এই কাবাবিষয়ে ষদি কোন দুষ্ট ব দুর্জন ব্যক্তি নিন্দা। 

করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ইহা এক অভূতপর্ববকাবাস্থষ্টি বলিয়ই 

এই অদুষ্ট বস্বর এতটা খলীকরুণ বা ছুষ্ট বলিয়! প্রতিপাদনের চেষ্টা! । এই 

ক্রিয়াকে (এই রচনার ) লাধুত্বেরই বিলাসরূণে বা শ্বতঃপ্রতিপাদনরূপে গ্রহণ 
করা যাইতে পারে । এই বিষয়ে আমরা কি করিতে পরি ? 

সোস্ত খলো৷ ঘদনুগমে বিগুণেন গব। কৃতপ্রবন্ধানাম্। 

ৰহুলীকৃতে হিতফলঃ সঞ্চ।রো৷ লোকথধান্যতে। দৃষ্টঃ।| ১৩ ॥ 
আঅন্বয় £--সং থলঃ অন্ত। বৎঅহুগমে বি-গুণেন (কিন!) গবা কুত- 

গ্রবন্ধানাং বহুলীকৃতে ছিত-ফলঃ সঞ্চার; লোক-ধান্ততঃ দৃষ্টঃ (ভবতি ইতি শেষ:)। 

শব্দার্থ: _খল (১) ছুর্ঘন, (২) ধান্তের মর্ঘনভূমি। অন্ুগম (১) নিরস্তর 

পর্ঘযালোচন, (২) অন্ুলরণ। বি-গুণ-(১) বিশিষ্ট গুণান্থিত, (২) বিশিষ্ট বা দৃঢ় 

রজ্জু। গো-_ (৯) বাণী, /২) বলীবদ্দি | সঞ্চার-_ (১) সংপ্রসার, (২) সঞ্চরণ। 
বহুলীকৃত-_ (১) বছৃধ! গ্রচার, (২) নিবু্ষীকরণ ব1 বুষাপলরণ। 

অনুবাদ্ধ :--সেই ছুর্জন ব| নিন্দুক থাকে থাকুক। তাহার নিরম্থর 

পর্যালোচনায় বিশিষ্টগুণযুক্ত [কবির] রচনাঘ্বারা রচিত গ্রবন্ধলমূছের বহুল 

গ্রচার ঘটলে, [ নেইসব গ্রবন্ধের ] সংগ্রস।র শুভফলান্বত হইয়। থাকে, ইহ) 

লোকধান্তের দৃষ্টান্ত হইতেই পরিদৃষ্ট হয়। কৃষক জনের ধান্তসম্বন্ধেও দেখ! বায় 
যে, খলভূমি থাকিলে, সেখানে অন্ুলরপকার্ষেয নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কৃতগ্রয়াস 

কবিজনদিগের বিগুণ (বিশিষ্ট বা দৃঢ় রজ্জবন্ধ। অথবা, বিযোজিতরজ্জু) 
বলীবর্দঘবার। ধান্ত নিবুষীক্ৃত হইলে, তাহার ( লেই বলীবর্দের ) সঞ্চার হিত- 

ফলযুক্ত হইয়া! থাকে । 

অবরঞ্িবীর্বতুঃচৈর্দে!বাশয়েন যে! ভাস্তম্। 
উপরি কলানিধিমন্ধঃ সাক্ষাদেঘ স্বমমেব মলিনয়তি ॥ ১৪ ॥। 



কৰিপ্রশস্তি ১৪৯ 

অন্য £_-ষ: উচ্চৈঃ ভাস্তং কলা-নিধিং উপরি দোধা-অশয়্েন (দোষ-আশয়েন) 

অবরং চিকীর্ঘতি- _সাক্ষাৎ অন্ধঃ এষ: স্বং এব মলিনয়তি। 

শব্দার্থ £_কলানিধি (১) চত্ত্র, (২) কাব্যকলার আবশ্রত্র (কবি)। দেষা__ 

(১) হস্ত। দোষ--. (২) দূষণ। সাক্ষাৎ__সদৃশ। 

অনুবাদ__ যে ব্যক্তি উচ্চস্থিত দীপ্রিষান্ চন্দ্রকে উপর দিকে হত্ত- 

স্থাপনপূর্রবক আবৃত রাখিতে ইচ্ছা করে, লেই' অন্ধ-সাদৃশ ব্যক্তি ( তন্ব।র! ) 

লিজকেই অন্ধকারাচ্ছন্ন করে। 

ভ্রষ্টুবা :__-যে খল ব্যক্তি কাবাশিলী লৎ-কবির দোষ প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা 

করে, মেই বিম্ঢ় ব্যক্তি তন্বর| নিজকেই মলিন ব| নীচ করিয়া! তোলে।] 

কাপি ক্কাপা্র।ভির্জড়মন্তরগাধং পঙ্কমভিশক্ক্য। 

গুণনিবহনিবিভূবন্ধ। গুপ্তাসীদ্ গো রসল্মবস্তীয়ম্॥। ১৫ ॥ 

অন্বয় £_-ক₹ অপি ক আপি জড়ং অস্তরগাধং পঙ্কং অভিশক্ক্য অন্মাভিঃ রস- 

আবস্তী ইয়ং গৌ গুণ-নিবহ-নিবিড়-ৰন্ধ। গুপ্ত আলীৎ। 

শব্দার্থ: _জড়_-(১) মন্দমতি, (২) শীতল। পঙ্ক_( ১) পাপ, (২) কদিম। 
ব্রবস্তী--(১) নদী, (২) নিষ্যন্দী। গৌ-_1১) বাণী, (১) ধেু | গুণ--(১) কাবা- 

গুণ, (১) রজ্জু। ওপ্-_ (১) গৃড় ব। অপ্রকাশিত, (২) রক্ষিত। 

অন্যুবাদ্_কোম কোন স্থানে শীতল অন্তর্গভীর পঙ্ক আশঙ্কা করিয়া 

কেহ যেমন ছুগ্ধরসম্রাবিমী ধেম্থুকে রজ্জুলমুহহ্বারা নিবিড়ভাবে বাধিয়্। রাখে, 
তেমন কোন কোম স্থানে মন্দমতি জনকে অন্তর্গভীর পাপ মনে করিয়া 

আমর! রসের নদীরূপিণী এই কবিভারতীকে কাবাগুণ-সমৃহত্বার। গাঢ় রুচনা- 

বন্ধনে রচিত হইলেও গুড় বা অপ্রকাশিত রাখিয়াছিলাম। 

রসনাগবশ। নিরগাচ্চ পদগত্যা। চিত্রপদৰদ্ধেব। 

তামুদ্ধত্তমিতস্তে শতশঃ ন্বয়মেবাসতে সস্তঃ ॥॥ ১৬ ॥ 



১৫৩ রামচন্রিত 

অন্বয়--চিজ-পদ-বন্ধ। এব রল-নাগবশ! (অথবা, রলনা-গ-বশ। ) (ইয়ং) 
পদ-গত্য। নিরগাৎ। ইত: তাং উদ্ধর্তং শতশঃ তে লম্তঃ স্বরং আলতে। 

শব্দার্থনাগবশা--গজবধু। রসনা-জিহবা, রজ্ছু। বশা-খামা, 
কামিনী; শ্ত্রীগবী ( থেস্থু )। 

অন্মুবাঞ্ধ- বিচিত্র পদবদ্ধনযুক্ত। হুইগ়্াও, এই রসের লাগব্ধু 

( অথবা, রলনাগত হুইছ্! এই বাম] অর্থ/ৎ ফবিভারতী; অথবা, রলনা ব 

রজ্জুধার1! আবন্ধ এই বেনু) নিজ পদন্ত/সবশতঃ ( অন্তত্র, পাদগতিবশত: ) 
(বন্ধনস্থান হইতে) নির্গত হুইঘ়। পড়িয়াছে। এই কারণে, তাহাকে (পঞ্চাদির 

স্তায খলাদির আক্রমণ হইতে ) উদ্ধার করিধার জন্য শত শত লঙ্জমের! বিদ্তমীন 
আছেন। 

নসুত সত এবাহাদয়াদ ঘে সারন্যতমবস্ত্যেনম্। 

সূরাঃ স্বরাদপি ম্ৃধাং যন্ত্ররসন।পৃতেন সিঞ্স্তি |)১৭।। 

অন্বন্-_সতঃ এব মুত (যুয়মিতি শেষঃ)। যে (সন্তঃ) এমং সারশ্ব»ং 

অহদয়াৎ অবস্তি। যন্ত্ররসনা-পৃতেন হুরাঃ শ্বযাৎ অপি ন্ুধাং সিঞ্স্তি। 

শবার্থ_হুর-__বিঘান। পৃত--( ভাবে কত প্রতাগাস্ত শব্দ ) পবিভ্রতাবিধাল 
কর্ম) 'বছুলীকৃত” ঝ! ধান্তাদির নির্বধীকরণও ইছার অন্ত অর্থ। 

জনুবাদঘ-সজ্জনসমীপেই নত হও-্-ধাহার। এই লারম্মত (কাব্যগ্রন্থ) 

ভ্বদক্সহীনজন হইতে রক্ষ। করিবেন। পশ্তিতের। শুদ্ধিস্্রপ রলন| ব| জিহবা 

সবার! গুদ্ধিবিধান করিক়। স্বর ব। ধবান হইতেও নুধ! লিঞ্চন করিতে পারেন। 

শুচিরুচিম্নবন্রিমকলাময়মিদমুঙ্গিতং গবামধিপ তে রত্বম্। 

শব্দ গুণভূষণাডুতমুত্বংসর়তে সতে গিন্সীশায় নমঃ 0১৮। 

অন্থয়--(হে) গধাং অধিপ, গুচি-রুচির-বক্ষিম-কলামনং শবাগুণ-ভূষণ-অন্ভুতং 

ইদং উদ্গিতং রগ্ং উত্তংলয়তে সত গিরীশাগ্গ তে নমঃ | 



কবিগ্রশস্তি ১৫১ 

শব্বার্থ-" গো--(১) ভূমি, (২) বলীবর্দ। শবাগুণ--[১) প্রযুক্ত শবের গু 
ব! উৎকর্ষ, (২) আকাশ। ভূষণ--(১) অলম্কারশান্রের অলঙ্কার (২) শৌভাকর 

বন্ত। উদ্দিত--(১) কথিত, (২) শখিত। উত্তংল--(১) কর্ণভৃষণ, (২) 

শিরোভ্ষণ। গিরীশ--(১) বাকৃপতি ব। বাক্যবিশারদ, (২) মহাদেষ। 

সৎ--(১) পণ্ডিত, (২) লাধুচরিত | 

অনুবাদ্--(ক) হে তৃমীশ্বর ( মদনপাল ॥ পণ্ডিত ও বাগ্ঘিশারদ 

তোমাকে নমস্কার করি) (যেহেতু) তুমি শুদ্ধ, মনোজ্ঞ ও বক্রিমকলা- 

(বক্রোদ্ধিন।মক অলঙ্কার) বিশিষ্ট এবং (মাধুরধযাদি ) শবগুণ ও ( অনুপ্রালাদি ) 

ভূষণ বা অলঙ্কারঘার] অভুত, আমার এই প্রশংপিত ( কাব্য-) রদ্ব ভুমি 
কর্ণৃভূষণ করিয়াছ, অর্থাৎ সাদরে ইস! শ্রবণ করিগ্বাছ। 

(খ) হে বুৃষবাহন (মহাদেব), সতস্বর্ূপ বা সাধুচরিত ও অদ্রিপতি 

(গিরীশ) তোমাকে নমস্কার করি; তুমি পবিত্র ও দীপ্তিময় বক্রভ্াবাপন্ন ও 

কলাদয় এবং (শবগুণ ) আকাশের শোভাক|রী অলঙ্কাররূণে অদ্ভুত, এই (চন্দর-) 
রত্ব শিরোভূষ্ণ করিয়!ছ। 

যোয়ং গদিতো নাগন্কন্ধক্ষিতিভূম্ময়া বিদিতগোসারঃ | 

পরমবিলাসিনমেনং ছরিমিব হরিকেতনং কথমিব স্তৌমি 1১৯॥ 

অন্থয়--.বিদিত-্গো-সারঃ যঃ অগ্নং নাগস্বন্ধ-ক্ষিতিভূৎ ময়। গর্দিতঃ, হরিং ইব 

পরম-বিলালিনং এনং হরিকেতনং কথং ইব স্তৌমি । 

শব্দার্থ_নাগ__(ক) হত্তী, (২) সর্প। গো--(১-২) পৃথিবী । হরি--(১ 
থিষু) (২) কি, (৩) সিংহ | কেতন--(১) গৃহ, (২) ধ্বজা। (৩) ক্ৃত্য। 

অনুবাদ- এই হত্তিত্বন্দ ও জ্ঞাতপৃথীলার যে নরপতি (রামপ।ল) 
আমান্ার! বর্ণিত হুইয়।ছেন, বিষুঃর ভ্তায় পরম বিলালী সেই বিষ্লমিবাসভৃত 
£ রাজাকে) কেমন কনিয়। স্ব করি? 



১৫. রামচরিত 

[জষ্টব্য ঃ _পিংহ-কত্যকারী ( নরলিংহাবত!র ) হরি ব1 বিষুও শেষনাগের 

স্কন্ধে রাখিয়। পৃথিবী ভরণ কয়েন এবং তিনি পৃথিবীর সার অবগত আছেন। 

'হরিকেতন, শবাদ্বার৷ কশিধ্বজ অর্জুনও এস্থলে ব্যঞ্জিত হইতেছেন এবং লিংহের 
না পরমবিলালী ( পরাক্রমশালী ) অর্জুনের সহিত রাজা রামপাল তুলিত 

হইয়াছেন। ] 

সারস্বতং কিমপি তজ্জ্যোতিরুপাদ্ধ। বুধ! যদভ্যাসভূতাম্। 

কিমিবোদ্ধারাদ্বৈতং চিতি কিংচ কিংচ কামমভি নতে ভাবঃ ॥২০॥ 

ইতি শ্রীসন্ধ্যাকরনন্দিবিরচিতং রামচরিতং মাম কাবাং সমাগ্তমিতি ॥ 

আর্য ॥২২* || 

যথাদৃষ্টেত্যাদি । শ্রীণীলচন্রন্ত । 

জন্বয়__বুধাঃ অদ্ধা কিং অশি সারন্বতং তত জ্যোতি: উপ (ভবস্তীতি 

শেষঃ)। যং-অভ্যান-ভূতাং (জনানাং) চিতি উদ্ধার-অধৈতং কিং ইব (ভবতী[তি 

শেষ: )। নতে (জনে) কামং অভি কিঞ্চ কিঞ্চ ভাবঃ (ভবতীতি শেষঃ)। 

শব্বার্থ-_উপ--হীন। অদ্ধা-_লত্যলতযই | অভ্যাস--অভ্যসন বা সামীপ্য 

চিৎ--চিত। ভাব- জন্ম । উদ্ধার--মুক্তি। 

অনুবাদ-- ' পণ্ডিতজনেরা সত্যসত্যই সেই অনির্বচনীয় সারস্বত 

জ্যোতির অধীনই আছেন। সেই জ্যোতির পুমঃ পুনঃ অন্ুশীলনকারীদিগের 

( অথব।, তৎ-লামীপ্য-লাভকারীদিগের ) চিত্তে মুক্তির অত্ধৈত ব৷ অভেদজ্ঞানও 

অকিধিৎকর বলিয়। প্রতীম্গমান হয়। (আরও দেখ) নত ব ভক্তিনত্্র বাক্তির 

পক্ষে, কামন| উদ্দেশ্ত করিয়া (অর্থাৎ কামনাবশতঃ) কি প্রকারে জন্ম উৎপন্ন 

হইবে? [ অর্থাৎ তাহার জার জন্মান্তর ঘটিবে না| ] 



পরিশিষ্ট 
[ কাবা-ব্যাখ্যার পরিপোষক সংশ্কতভকোষসংগ্রহ ] 

ত্ 

অংক (৩.৩৫)-্অংশুকং শ্রক্ষবন্ত্রে ম্তাৎ বন্ত্রমাত্রে[ত্ বীয়য়ো:* ইতি 

মেদিনী। 

অংল (১৩৮ )-_"অংলঃ সন্ধে বিভাগে স্তাৎ* ইতি হৈমঃ। 

অক (১1১৪ )_-"অকং পাপহ্ঃখঘে!:” ইতি মেদদিনী। 

অক্ষ (91২২ )--"অক্ষে। জ্।তার্থশকটব্যবছারেষু পাশকে | রুদ্রাক্ষেঞ্জা- 

ক্ষায়োঃ সর্পে বিভীতকতরাবপি ॥ চক্রে কর্ষে পুমান্* ইতি মেদিনী। 

অগ (১1১, ২২*)-_”শৈলবৃক্ষৌ নগাবগো* ইত্যমরঃ। 

অথ (৩।১৫)_-”অংহোছঃখব্যলনেঘতম্” ইতামরত 1 

অন্ধ! ( কঃ প্রঃ ২০ )-_-অন্ধ! গ্রতাক্ষমত্যয়োঃ” ইতি বৈজযবস্তী। 

অধিভূ ( ৩1৪৬ )--*ন্বামী স্বীশ্বরঃ পতিরীশিত। । অধিভূর্না়কে! নেতা 
গ্রভৃঃ পরিবৃট়োহধিপঃ* ইত্যমরঃ। 

অন্ত (81৪৮)__“অস্তে। অস্ত্র্যবসিতে মৃতে)। স্বরূপে নিশ্চয়ে২স্তিকে” ইত্তি 
যাদবঃ। 

অনুচান (৩.৬ )-_অনুচানে। বিনীতে শ্তাৎ সালবেদবিচক্ষণে* ইতি বিশ্বঃ। 
অপচিভি (৩৯ )_-পঅর্চনায়ামপণচিতিঃ প্রক্ষত়্ে নিদ্ভুতৌ ব্যয়ে" ইতি 

বৈজয়ন্তী। 

অন্ভিখ্য। ( ১।৩৯ )--"অভিধ]! নামশোভদ্নোত* ইত্াযমরঃ। 



১৫৪ রাম্চরিত 

অভ্ভিজনন (৩)২৮)--*ভবেদভিজনঃ খ্াযাতৌ। জন্ভৃম]ং কুলধ্বজে) 

কুলেহপি চ পুমান্।” ইতি মেদিনী। 

জঅভিতভঃ (৩।১১)--"সমীপোভরতঃশীস্বসাকল্যাভিমুখেহভিতঃ* ইতামরঃ। 

ভম্মত (১২৫ ; ৩/১৬) ২৯)-_-"অমৃতং যজ্ঞশেষে স্যাৎ পীযুষে ললিলে ঘ্বৃতে। 
অযাচিতে চ মোক্ষে চন ধ্বন্বস্তরিদে বয়োঃ ॥ অমৃত! মাগধীপথ্যাগুড় চ্যামলকীযু 

চ।” ইতি মেদিনী। 

অন্বর (৪1১৫ )__ “অদ্বরং ব্যোস্সি বাললি” ইতি বিশ্বঃ। 

অর (১১৯ )--"অরমঙগে রথালস্ত শীগ্রণীত্রগয়োরপি* ইতি শাশ্বত: । 

ভর্ক (২৩৬ )--"অর্কোহর্কপর্ণে স্কটকে জোঃঠভ্রাতরি ভাম্বতি” ইতি 
বৈজযুস্তী। 

অর্থ (৩।১*)--মূলো পৃজাবিধাবর্থঃ” ইত্যমরঃ। 

র্ড9ভুন (৪1২১ )--"অর্জুনঃ ককুভে পার্থে কার্তবীর্ধামযুরঘ়জোঃ | মাতৃরে- 

কমু তেহপি স্তাৎ পুংলিঙ্গো! ধবলেহন্কবং” ইতি মেদ্িনী। 

অরিষ্ট (১1৩৪ )__”অরিষ্টো! লশুনে নিষ্বে ফেনিলে কাককন্কয়োঃ । 

অরষ্টমণ্তভে তক্রে” ॥ ইতি মেদ্িনী। 

অলং ( ১/১২,৪৯ )-__-"অলং ভূষণপর্ধ্যান্তিশক্তিবারণবাচকম্* ইত)মরঃ | 

অবদ্ধাত (91৩৫) _-“অবদাতঃ লিতে গীতে শুদ্ধে” ইতামরঃ। 

অবদান (৩।২৬) কঃ প্রঃ ১১)--অবদামমিতিবৃত্তে খণ্ডনে শুদ্ধকম্্রণি” 

ইতি হেমচন্ত্রঃ | 

জবি (১২) ২২৮) ৩২৪) ৪1২৯)-_"অবির্পাথে রবৌ মেষে শৈলে 

মুষিককথ্বলে” ইতি মেদিনী। “অবিভৃপুজ্পবত্যোঃ শ্রী বাঘুপ্রাকারঞাস্ন্থ ন।” 

ইতি বৈজযন্তী। 

জবিত (১1২৭, ৪৪ )--প্ত্রণং আাতং রক্ষিতমবিতম্» ইতামরঃ। 
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জশ (ল)ন (৩/১৯)-"আথ পীতলালকে। নর্জকালনবন্ধ কণপুষ্প গ্রি্ব- 

কজীবকাঃ” ইত্যমরঃ | 

অন্ত (১1৪১)--নন্বঃ ক্ষিঞ্চে পশ্চিমান্রৌত ইতি হৈমঃ | 

অন্থপ্ী (৩।৯)-__দআদিত্যা খভবোহম্বপ্রা। বিবশ্বত্ে। দিবৌকলঃ ইতি 

টৈজয়ন্তী। 

অলেচনক (81৬)-+"তদসেচনকং তৃপেনান্তান্তে। যস্ত দর্শনাং* ইত্যঘর: 

সা 

আকর (৩১০)_-"আকরো নিবহোতপত্তিস্থ।নশ্রেষ্ঠেফু কথাতে” ইজ্জি 
মেদিনী। 

আকুল (81২৩)--”ব্য্তে ত্বগ্রগুণাকুলৌ” ইতামরঃ। 

আগস্ (১১৩, ৩1৪৩) ৪18৭)_-.*্পাপাপরাধয়েরাগঃ” ইতামরঃ। 

আচ্ছাদন (9।২৮)-_-"অপিধান-তিরোধান-পিধানাচ্ছাদনানি ৮ ইত্যমরঃ ॥ 
প্বস্ত্রমাচ্ছাদমং ব|সঃ, ইতামরঃ | 

আজি (91৩.)__-"অথাজি: স্ত্রী লমভূমৌ চ সংগ্রামে” ইতি মেদ্দিনী। 
আতঙ্ক (৩.২৯)--"আতঙ্কে। রোগসম্তাপশস্কাস্থু মুরজধবনৌ” ইতি মের্দিনী । 
আতোদ্য (৩।৩৬)--“বাস্থমাতোদ্ং তচ্চতুবিধং--ততং বীণার্দিকং বাদ্য 

তানং তু বিততং ঘনং বংশাদিকস্ত স্থষিরমানদ্ধং মুরআদি কম্* ইতি যাদবঃ। 
আঘি (১/৩১)--"পুংস্তাধিমর্ণান্সী বাথ” ইত)যরঃ। 

আপন (১/৩৭,৪৮ ) ৩।১৮)--“আপনঃ লবিপত্তো চ গ্রাপ্তেছপি বাচ্যলিঙ্গক£ 

“ইতি বিশ্বমেদিনে)।। 
আন্োগ্গা (৩২৩, 81৩৫)--"আ ভোগে ঘত্বপূর্ণতে” ইতি যাদবঃ। 
আম (৪1৩৮)--"রোগে। রুজ। কগাতক্কে! মান্দ্যং ব্যাধিরপাটবম্। আম 

আময় আকল/)মুপতাপে। গদঃ সমা:*।| ইতি হে মচন্ঃ। 
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অমুক্ত (৪1৩৮)-__''আমুক্তঃ গ্রতিমুক্তশ্চ পিনদ্বশ্চাপিনদ্ধবৎ” ইত্যমরঃ। 

রব (91২ )-_«শবে""আরবারাবসংরাববিরাবাঃ” ইত্যমরঃ | 

আরাম (৩।১৬)--"আরামঃ শ্ত।ছপবনং কৃত্রমং বনমেব যখঃ ইত্যমর্ঃ 

আরোহ (৩৩৫, 91৩২ )--'আরোহত্ববরোহে চ বরারোছাকষ্টাবপি। 

আরোহুণে গজারোছে দীর্ঘত্বে চ সমুদ্ছয়ে” ॥ ইতি মেদিনী। 

আজ (৪1৩৭--«আলং শ!দনল্লহরিতালয়োঃ ইতি হেমচন্দ্রঃ | 

আলী (আলি ৩ ১১)--"আলিঃ সখী সেতুরালিরালিরা বলিরিষাতে “ ইতি 

আশ্বত | 

আশয় (২২৭)--“আশকঃ স্তাদভি প্রায়ে পনসাঁধারয়োরপি” ইতি মেদিনী। 

আশ্রুব (৪।৮)-_-৭আশ্রবে। বচনে স্থিত: গ্রতিজ্ঞায়াং চক্রেশে চ”* ইতি হৈমঃ। 

আশ (৩৫, ৪1১৫, ৩৩, ৪১)--“আশা। ককুভি ভৃষ্কাম্াম, ইতি হৈমঃ । 

আখগ (১২, ৪৬)_-"আশুগো বাধুবিশিঘোৌ”” ইতামরঃ। “আশুগোহকে 

শরে বায়" ইতি হেমচন্দ্রঃ। 

আসার (৩।৪১)-আলারঃ ম্যাথ গ্রসরণে বেগবৃষ্টো নুহৃদ্ধলে” ইতি মেদিনী। 

আদ্বন্দন (২।৪৯)--“আস্কনানং তিরস্কারে রণে সংশোষণেহপি চ” ইতি 

বিশ্ব । 
ই-_ঈ 

ইক্ষাকু (১।৪, ৩1১৭)---“ইক্ষাকুঃ কটুতুদ্ব্যাং স্ত্রী স্ধ্যবংশ্ানূপে পুমান্ ইতি 

€মেদিনী। 

ইন (১1৩, ২৬. ৪৫, ৪৮, ৪1৩৭) _গইমত্থআধিপার্ক1 ঢা” ইতি যাদবঃ। 

ইজ্দ (৩২৯)--"ইন্দ্রঃ শক্রা দিত্যভেদে ষেগভেদ্াস্তরাত্মনি” ইতি 
মেদিনী। 

ইজ। (৩।১৮)--"'ইল!। কলত্রে সৌম্যন্ত ধরিত্রযাং গবি বাচি চ” ইতি মেদিমী। 

ইষ্ট (1১২৫; ৩।১)--ইষ্টমাশংলিতেৎপি ন্তাৎ পূজিতে প্রেয়সি ত্রিযু। 

লগ্ততত্তৌ পুমান্ ব্লীবে সংস্কারে ক্রতুকর্পমশি” ॥ ইতি মেদিনী। 
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ঈী (১১৫, ২৪)--"ঈ বিধাদেহম্কম্পায়াং লক্ঠাং পুমরনব্যয়ম্” ইতি 

মেদিনী। 

ঈত্ভি (১।৩১)--ঈতিডিন্বে প্রবাসেইতিবুষ্টাদিষটুন্থ চ স্ত্িয়ম্” ইতি, 
মেদিনী ৷ 

ঈরিভ (৩.৪৩)--"হুনত্াস্তনিষ্ঠ তান্াবিদ্ধং ক্ষিপ্ুমীরিতম্” ইনি হেমচন্্রঃ ) 
ঈশ (51৩৬)-_"ঈঃ প্রভৌ মহাদেবে+ ইতি মেদিনী। 

ঈশ্বর ( ৩৩১--পীশ্বরো। মন্মথে শস্তৌ নাহ্হটে] স্বামিনি ঝচাবৎ', ইতি, 

মে্দিণী। 

উঈহিত (কঃ গ্রঃ ১*)--"রুচিতে হাছলবিতবাঞ্চিতেষ্টেডিতেহিতা:» ইতি, 

বৈজয়স্তী ৷ 

উ--শু 

উচিত (২1৪৭)-__ণউচিতস্ত ভবেন্গ্ন্তে মিতে জ্ঞাতে £সমঞ্সে ইতি, 
মেদিনী। 

উত্তংস ( কঃ প্রঃ ১৮)_-পউত্তংসঃ কর্ণপুর্েহপি শেখরে চাবতংসবৎ» ইতি 
বিশ্বঃ | 

উত্থান ( ১৪২ )_-"উথানং পৌরুষে তত্ত্রে লন্লিবিষ্টে।দ্গমেহপি চ* ইতামরঃ 
“উদ্থানমুগ্থমে তন্ত্রে পৌরুষে পুস্তকে রণে” ইতি মেদিনী। 

উদ্দগ্রে (৩।৩* )-_-"উদগ্রন্ত উচ্ছুতাগ্রক ম্” ইতি বৈজযুস্তী। 

উদ্ব্যান (৩।১৩, ১৯ )স্ণউগ্ভানং নংগ্রহোদগত্যোর্বনবভেদে প্রয়োজনে” 

ইতি বৈজয়স্তী। 

উপ (ক: গ্রঃ ২০ )--উপাধিকেইস্তিকে হীনে+ ইতি বৈজয়স্তী। 

উ্ধিভ (১/৪৯)---"উধিতং ঝুষিতে পুষ্টে'* ইতি হৈমঃ। 
ওঘঘ (6।২৭7; ক প্রঃ ২)--ওঘে!। বেগে জলন্ত চ। বৃন্দে পরম্পরায়!ধ 

ক্রুতনৃত্যোপদেশয়ো” ॥ ইতি মেদিনী। 
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নব 

ক (১১২, ৩৫, ৩৮) ২1৩৬) ৩২৬) ৪1৩৩, ৪৮ )--”কো| বরক্মণি সমীর 

বমদক্ষেবু ভাম্করে । ময়ুরেহগৌ চ পুংলি স্তাৎ মখশীর্ষ-জলেষু কম্॥ ইতি 

*মেদ্িনী। 

কচ্ছ (৩.১১)--*কচ্ছস্ত পারে গুহাতরে তটে" ইতি যাদবঃ | “জলপ্রায়- 

মনুপং স্তাৎ পুংসি কচ্ছস্তথাবিধঃ* ইত্যমরঃ। 

কট (১/২০; ৪।৩২ )--”কটঃ শ্রোণো ছয়োঃ পুংসি কিলিঞ্জেহতিশয়ে শবে । 

সময়ে গজগণ্ডে চ পিপ্লল্যাস্ত কটী মতা ॥* ইতি মেদ্িনী। 
কটক (৪।৩২)--০কটকত্বপ্রিনিতম্বে বাছুভৃষণে সেনায়্াং রাজধান্য1ধ” 

ইতি হৈমঃ। 

কল্দ (৩।১২)-“কন্দোহস্ত্রী শৃরণে শশ্তমূলে জলধরে পুমান্* ইতি 

মেদ্িণী। 

কল্দবর (৩।১৩)-_"কন্দলং ত্রিযু কপালেইপুুপরাগে নবাঞুরে । কলধবনৌ৷ 

কন্দলী তু মৃগগুনগ্রভেদয়ে:* ॥ ইতি মেদ্িনী। রম্তাবৃক্ষেহথ কদলী পতাক।- 

সগভেদয়োঃ* ইতি মেদ্িলী। “কদলী কন্দলী চীন: ইত্যাদি অমরকোষে 

আঅজিনজাতীয়মৃগপধ্যায়ে দৃহ্ঠতে। “কনা রকৃচ্চজালুকঃ* ইতি বৈজয়ন্তী। 

কন্ধর (২১৮ )-- “কন্ধরো। বারিবাহে স্তাদ্ গ্রীবায়াং কন্ধর! মতা” ইতি 

ঘেদিনী। 
কৃপ্দি (৪।৩৬)--”কপর্দস্ত খণ্ডপরশোর্জটাজটে বরাটকে” ইতি মেদ্িনী। 

কমল (১৩, ১৬)-"কমলং'ত'রক্াজে অজেহপস্থ চ শ্রীস্ত কমলা 

কমলে! মুগঃ” ইতি যাদবঃ। 
কর (৩২৭) 91৪৩)--*করে! বর্ধোপলে রশ্মৌ পাণৌ। গ্রত্যয়স্তগুয়ো:* 

ইতি মোদনী। 
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করণ (কঃ প্রঃ ৩)৮"করণে! লেখকো রাজাম্* ইতি, “কাযস্থঃ স্তাল্লি- 
পিকরঃ করণেহক্ষরজীবনঃ লেখকোং ক্ষরচুধুশ্চ* ইতি চ বৈজয়স্তী। 

করুণ (৩)১৬)--"করুপস্ত রসে বৃক্ষে” ইতি মেদিনী। 

করেণু (২২৮ )--৭করেণুরিভ্যাং স্ত্রী মেভে” ইত্যমরঃ। 
করোটি (৪/৩৬ )__"শিরে।স্থনি করোটি: স্যাৎ” ইত্াযমরঃ | 

কর্ববর (৩1৪০ )--কর্ব,রং সলিলে হেম্ি " কর্ক,রঃ পাপরক্ষলোঃ” ইতি 

বিশ্ব: । 

কল (৩।১২)-_“ধবনৌ তু মধুরাস্কুটে কল£” ইত্যমরঃ | 
কলক (৩1১২ )--*কোকিল: পিক:। বসম্ঘোষে। মধুবাক্ কলকঠে৷ 

বনপ্রিয়ঃ ইতি যাদব: 

কজধৌত (919৫ )__“কলধৌতং রূপ্যহেম়ঃ* ইতি হেমচন্ত্রঃ। 
কল (৩.২৪; ক: প্রঃ ১৪)--কল। শিলে বিত্তবৃদ্ধো চন্দ্রাশে কলনে 

কল!” ইতি বৈজয়ন্তী। ৃ্ 

কঙাপ (৩।২৪)--"কলাপঃ লংহতোৌ বে কাঞ্চ)াং ভূষণতূণয়ো£” 
ইত্যজগঃ | 

কলি (৩.৪৫7 ক: প্রঃ ৭)--"কলির্বিভীতকে শুরে বিবাদেইস্ত/যুগে যুধি* 

ইতি হৈম2। 

কবি (৪1৩৩ )--প্প্রাচেতদত্ত বালটীকিবলসীককুশিনৌ। কবিঃ» ইতি হেমচন্ত্রঃ। 

প্দ্বয়ভূং কমলঃ কবি:" ইতি চ হেমচন্ত্ঃ। 

কষ্ট (১/৩৩)--কষ্ছে তু কচ্ছ্গছনে” ইত্যমর। 

ক্রেম (৩।১৩)-পক্রমঃ পরিপাট্যাং যথোচিতলন্নিবেশে” ইতি মেগ্গিনী। 

জা (৩1২৬)-_“নির্বযাপারস্থিতে। কালবিশেষোসবন্োঃ ক্ষণঃ” ইত্যমরঃ | 

ক্ষ (১২৮), ক্ষম] ( ১।৩১, ৪১)--*ক্ষম! তিতিক্ষা! পৃর্থী চ যোগ্যে শক্তে 

(হতে ক্ষমম্* ইতি ধরণিঃ। 
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ক্ষয় (১৩) _পকল্লান্তেহপচয়ে ক্ষয়ঃ। কুক্ষে। বামে চ* ইতি যাদবঃ। 

কাণ্ড (২।৩৩)-_পকাগুঃ ভ্তত্বে তরুত্কন্ধে বাণেহবসরনীরয়োঃ। কুৎনিতে 

বৃক্ষভিন্নাড়ীবুন্দে রহুসি ন স্ত্িয়াম্ ॥* ইতি মেদিনী। 

কান্ত! ( ১/৩৮)--”কাস্ত। নার্ধযাং প্রিয়ংগে স্ত্রী শোভনে ত্রিযু" ইতি 

মেদিনী। 

কান্তি (৩২৪ )-_“কান্ডিঃ শোভেচ্ছঘোঃ স্রিয়াম্” ইতি মেদিনী | 
কাম (৩1৪৭ )--“কামঃ শ্রেরেচ্ছয়োঃ পুমান্। রেতন্তপি নিকামে চ 

কাম্যেহপি স্তান্ নপুংসকম্॥* ইতি মেদিনী। 

কাল (৪:২৮ )--“কালে কৃষ্ণা(সতশ্তামনীলম্তামলমেচক।১* ইতি যাদবঃ । 

কালিজ (৪1৪৭)-__“কাপিঙগন্ত ভুজঙ্গমে” ইতি হেমচন্ত্রঃ | 

কাশ্মীর (৩৩৫ )--”কাশ্ীরং কুস্কুমেহপি স্তাট টঙ্কপুফরমূলয়োঃ” ইতি 

মেদিনী। 
কাষ্ঠ। (১৩৪ )--"কষ্ঠোতকর্ষে স্থিতো দিশি” ইতামরঃ | 

কীলাল (২১৮ )__“শে।শিতেহস্তলি কীলালম্” ইত্যমরঃ । 

কীশ (২৩৯)--«কীশে। দিগন্বরে প্রোক্তঃ কীশঃ শাখামূগেহপি চ” ইতি 

শাশ্বত: । 
কু (৩1১৭১ ২৬৪ 81৪৩) গোতা কুঃ পৃথিবী পৃথী” ইত্যমরঃ। 

কুত্তল (৩।২৪)-_-“কুন্তলম্চষকে বালে যবে পুঃভুম়ি শীবৃতি” ইতি 

মেদিমী। 

কুন্তী (৪1১২)-_“দস্তী বুন্তী করী রদী” ইতি? “নক্রে তু কুস্তী কুম্তীরে। 

গোসুখশ্চ মহ।মুখঃ* ইতি চ যাদবঃ। 

কুস্তীনস (৪/১২)__“বুন্তীনলঃ ভুরস্পে জ্রিমাং লবগমাতরি” ইতি মেদিনী। 

কুল (৩।১)--"কুলং জনপদে গোত্রে সঙজাতীরনগণেহছপি চ, ভবনে চ তনৌ 

ক্লীবম্” ইতি মেদিনী। 



পরিশিষ্ট ১৬১ 

কুশী (কুশিক। ) ( ১২৩,৩৩)-_*কুশী লে!ছবিকারে ভ্তাৎ কুশা বলে কুশং 

জলে” ইতি হৈম:। 

কুট (১৩২) ২৮)--*মায়। নিশ্চলযস্ত্েু কৈতবানৃতরাশিযু। অয়োঘলে 
শৈলশূঙ্গে লীরাঙ্জে কুটমন্ত্রিয়াম্॥” ইত)মরঃ। 

ক্রুর (৩২৭ )-প্ুরস্তব কঠিনে ঘোরে নৃশংসেহপ)ভিধেয়বৎ* ইতি 

মেদ্দিনী। *নৃশংসে! ঘাতৃকঃ ক্রুরঃ পাপঃ* ইতামরঃ | 

কৃত (কঃ প্রঃ 7)--“কৃতং বুগেহলমর্থেহছপি বিহিতে হিংলিতে ত্রিষুৎ ইতি 

মেদ্দিনী। প্রুতং সত্যযুগং লৌমাম্” ইতি বৈজযন্তী । 
কেন্ধকন (৩1৮) কঃ প্রঃ ১৯)-_-কেতনং তু নিমন্ত্রণে। গৃহে কেতৌ চ 

কতো” ইতি মেদিনী। প্কেতনং তু ধ্বজে কাধ্যে £নিমন্ত্রণনিবাসয়ে 2” ॥ 

ইতাজয়ঃ | 
কেলর (৩২১ )--*কেনরো! নাগকেসরে। তুরসগসিংহয়েো: স্বদ্ধকেশেষু 

বকুলদ্রমে। পুংমাগবৃক্ষে কিংজক্ষে স্তাৎ কেলরং তু হিচ্গুলি” ॥ ইতি হৈমঃ। 

ক্ষে্র (৩1৩ )-_পক্ষেত্রং গৃহে পুরে দেহে কেদারে যোনিভাধ্যয়ে; | 

পুণযস্থানে সমূহে চ” ইতি যাদব: | 

কৈরব (৪।৩৯)--"কৈরবঃ কিতবে শত্রো কৈরবং মিতপস্কজে” ইতি 

হেমচন্ত্রঃ। 

কৌশিক (১২৫ )--“মহেন্্রগুস্তলুলুকব্যালগ্র।হিযু কৌশিক? ইত্যমরঃ। 

হ্ধ্ 

ছগা (২1৪৮ )--খগণঃ সর্ষে] গ্রহে দেবে মার্গণে চ বিহঙ্গমে” ইতি মেদিনী। 

খল্সা ( কঃ গ্রঃ ১২, ১৩)--"কর্ণেজপত্ত ছর্জনঃ। পিশুনঃ সথচকো নীচে! 

ঘিজিহ্বে। মতসরী খল:* ইতি হেমচন্দ্রঃ। “খলং ভূঙ্থানকক্ষেযু নীচতুরাধমে 
ত্রিধু ” ইতি মেদিনী। 

১১ 
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গা 

পাস্তি (২৬)--এগতিঃ স্ত্রী মাগদশয়োজ্ঞানে যাত্রাভূঃপায়য়ো১* ইতি 

মেদিনী। 

গন্ধ (৩।১৬)--”গন্ধে গন্ধকে আমোদে লেশে সন্বন্ধগর্বযেো:” ইতি বিশ্বঃ | 

গান্ধবছ (বা! ) (৩1১৩ )--০ন্ত।দ গন্ধবহ! নালায়।ং পুংলিজে! মাতবিষ্বনি” 

ইতি মেদিনী। ] 

গর (৩1৯ )--"গরত্ত কৃতকং বিষম্” ইতি যাদবঃ। 

গহন (৩৩৩ )--গহনং কলিলে ত্রিষু। নপুংলকং গহ্বরে সদ ছুঃখ- 

কাননঘোরপি” ইতি মেদ্িনী। 

গ্রহ (১/৮)-_“গ্রহোহনুগ্রহনির্ববন্ধগ্রহণেধু রণোগ্থমে । হুরধ্টাদৌ” ইতি 

মেদ্দিনী। 
গ্রাম (১1৪৮, 61২৩ )-_প্গ্রামঃ স্বরে সংবসথে বৃন্দে শবাদিপূর্বকঃ* ইতি 

বিশ্বঃ 

শিরীশ ( কঃ প্রঃ ১৮ )--গিরীশে। বাকৃপতৌ কুদ্রে গিরীশোইব্রিপতাবপি” 

ইতি বিশ্বঃ। 

গুণ (কঃ প্রঃ ১৫ )--*গুণে। মৌর্বামপ্রধানে রূপাদৌ হৃদ ইন্দ্রিয়ে। 

ত্যাগে সৌধাদিসত্বাদিসন্ধযাগ্যাবৃত্তিরজ্চুষু 1 শুরক্লাদাধপি ব্টা1ধ” ইতি মের্দনী। 

গুণ্ড (কঃ গ্রঃ ১৫)--পগপ্তং স্তাদ্ রক্ষিতে গৃঢ়ে* ইতি মেদিনী। 

গে। (১২২, ৪৭) ৩১৮) ৪1৭) কঃ প্রঃ ১০, ১৩১ ১৫১ ১৮৪ ১৯) 

প্েযুপত্ুবাগ্বজদিঙ্নেত্রগ্ববিভূজলে। লক্ষাতৃষ্া। স্তিয়াং পুংসি গো: ইত্যমরঃ | 

“গৌঃ স্বর্গে চ বলীঘর্দে রশ্মৌ চ কুলিশে পুমান্। স্ত্রী লৌরভেম়ীদৃগ্বাণদিগ্বাগ্ 

ভূঘপ্ন্থ ভূমি চ* ॥ ইতি মেদিনী। 

গোজ (১1৭, ১৫) ৪1৩৫ )--"গোত্রঃ শৈলে গোত্রং কুলাখ্যয়ে।ঃ* ইতি 

মেদিনী। 
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গোত্রড়ৃৎ (১/৭)-_*গোত্রভিৎ পাকশাসন*”, ইতি যাদবঃ। 

চল 

ঘন (৪18) _প্ঘনে! মেঘে মৃত্তিগুণে ত্রিযু মূর্তে নিরস্তরে” ইত্যমরঃ। 

ডে 

চন্রহাস (২1৪৯)--পচন্্রহাসো দশগ্রীবকরযারেহসিমাজকে”শ ইতি 
মেদিনী। 

চি (১1৫০ )-পপ্রেক্ষোপল্িশ্চিৎ সংবিৎ* ইতামরঃ। 

চিত (১/৫,)--০চিতং ছন্লে ত্রিষু চিত! চিত্যায়াং সংহত স্ত্িয়াম্” ইতি 
মেদিনী। 

চিত্র (৪।৩৮)--“আলেখ্যাম্চ্যযযোশ্চিত্রম্ ইত)মরঃ। 

জজ 

জ (৩২৩)--"ত্বরিতে জঃ সমাখ্যাতঃ” ইতি মেদিমী। 

জগণ্প্রাণ (২1৪৫ )--"লমীরমারুতমরুজ্জগতপ্রাণলমীরণা:” ইত্যমরঃ। 

জড় (কঃ প্রঃ ১৫)--"জড়! স্ত্রিয়াম্। শুকশিশ্ব্যাং হিমগ্রস্তমুকা প্রাজ্ঞেযু 

তু ত্রিষু” ইতি মেদিনী। 

জঙ্গুু (১1২৮) ৪1৪৩ )-__"জন্ু/ং হটে পরীযাদ সংগ্রামে চ নপুংলকম্ ॥ 

জনতা মাতৃবয়স্তায়াং জন্তঃ স্তাজ. জনকে পুমান্। 

ত্রিধুৎপাগ্বজনিত্োশ্চ নবোঢাজ্ঞাতিতৃতায়ো1: ॥ ইতি মেদ্দিনী। 
জনী (১1১৮) ৪1২৭)--“জনী সীমস্তিনীবধেবারুৎপত্তাবৌষধীভিদি* ইতি 

মেদিনী। “লমাঃ সুযাজনীবধবই* ইত্যমরঃ | 

জাতি ( কঃ প্রঃ ১০)--"জাতি; স্ত্রী গোত্রজপ্মনো;। অশস্তিকামলকোশ্চ 

সামান্তচ্ছললোরপি” ইতি মেদিনী। 
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জ্যা (১২৪, ২৬) ২১২)--*জ্যা মৌবর্বা জা। বনুন্ধর।” ইতি শাখতঃ। 

জীবন (৩।২৬)-_-"জীবনং বর্তনে জীবপ্রাণধারণক্োর্জলে” ইতি মেদিনী। 

জীবা (১২৬ )--+জীব। জীবস্তিকামৌব্বাবচাশিজিত হমিযু। ন স্ত্রী তু 

জীবিতে” ইতি মেদিনী। 
জোষ্ঠ ( ১১২)-_"জ্যে্ট: শ্রেষ্ঠেহতিবৃদ্ধে চ ত্রিষু মাসাস্তরে পুমান্” ,ইতি 

মেদিনী। 
ড্ভ 

ভমর (১1২৭ )--"ডমরোপপ্রবোৎপাতা উপসর্গ উপদ্রবঃ” ইতি বৈজয়ন্তী। 

জ্ঞ 

তনু (১৪১)--'তম্থ: কায়ে ত্বচি স্ত্রী স্ৎ ত্রিঘল্পে বিরলে কৃশে” ইতি 

মেদিনী। 

তপম্বী ( ১।৬২,)--স্তপনস্বী তাপসে চান্ুকম্পে ত্রিষু” ইতি মেদিনী। 

ভমী (১২২ )-৮"রজনী যামিনী তমী” ইত্যমরঃ। 

তরণি (২।১* )--"তরণিছ্যমশৌ পুংসি কুমারীনৌকয়োঃ স্ত্িয়াম” ইতি 

মেদদিনী। 
তরল ( ৩।৪ )--“তরলো| হারমধাগঃ* ইতাযমর£। 

তরস (১৪৬7 ২৩৫ )--“তরো বেগে চ বলে চ* ইতি বিশ্বঃ। 
সরল ( ১/৪৬)--"'পিশিতং তরসং মাংলং পললং ক্রবামামিষম্” ইত)মর2। 

তার (৩1৭, ৩৪)--"তারে! মুক্তাদিসংশুদ্ধৌ তরণে শুদ্ধমৌক্তিকেশ ইতি, 
“তারঞ্চ রজতেহপু[চ্স্বরে” ইতি চতবিশ্বঃ | 

ভারা (৩৭)--"তার! বুদ্ধদেব্যাং স্থুরগুকুদ্তিমাং ন্ুগ্রীবপত্াাম্” ইতি 
হেমচন্ত্রঃ। 

ভাঙ্গ (৩৪২ )--*তালঃ করতলেহুষ্ঠমধ্যমাভ্যাং চ সংমিতে। গীতকাল- 

ক্রিয়|মানে করাস্ফালে দ্রমাস্তরে ॥ বাগ্তভাণ্ডে চ কাংন্ত্ত ঘলরৌ” ইতি ধিশ্বঃ। 
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তীর্থ (৩১০ )-___৭তীর্থং শান্ত্রাধ্বরক্ষেত্রোপান্বমারীরজঃম্থ চ। অবত।রধি- 

ুষ্টাদুপাতোপাধ্যায়মনত্ধু” ॥ ইতি মেদ্দিনী। 

ভূষ্কা! ( ১৩৬)" তৃে স্পৃহাপিপাসে দ্বে* ইতামরঃ | 

্ 

দ্ব(৪81৪৮)--প্দং কলত্রে সমাধ্যাতং ' দো দামচ্ছেদদাতৃষু” ইতি 

পুরুষোত্মমদে বঃ। 

দক্ষিণ ( ১1৩৪ )--"দক্ষিণে! দক্ষিণোভতসরলচ্ছন্দবত্িযু । অবামে ত্রিষু 

যজ্ঞাদিবিধিদানে দিশি জিযাম্ ॥ ইতি মেদিনী। 

ঘণ্ডধর ( ৪৩১ )--"দগুধরঃ পুমান্ পৃীনাথে প্রেতাধিপেঘপি ৮” ইতি 

মেদিনী। 

জর (৩1২২১ ৪1৪৬)--"দরোইস্ত্রী সাধ্বলে গর্ভে কন্দরে তু দরী মতা। 

দ্ররাবাং মনাগর্থে” ইতি মেদিনী। 

ঘ্বল (৩1৭, ১৩-)-_-"দলো ভাগে দলং ছদ্দে” ইতি যাদব: | 

দ্ন্ত্য (১৩৮ )--"দন্থ্যম্টৌরে রিপৌ পুংসি” ইতি মেদিনী। 

দ্রেবিণ (১২৭, ৪৫7 ২৪৩7 ৩৩১ )--"দ্রবিণং কাঞ্চনে ধলে পরাক্রমে 

বলেহপি চ” ইতি হেমচন্ত্রঃ) 

ঘন (১1৯৫)--*দানং গজমদে ত]াগে পালনচ্ছেদ পু দধযু* ইতি বিশ্ব-মেদিন্তে। 

দ্বায়ান্ধ (১৩৬ )--"দায়াদৌ সথুতবান্ধবৌ” ইতামর্ঃ। 

দ্বিজ (৪1১৮ )-_“ঘিজ: সদ ব্রাহ্মণক্ষত্রবৈশ্তদস্ত। গজেধু না” ইতি মেদ্িনী। 

ভিজগ্াজ (২২৬ )-_“ছিজরাজঃ শশধরে ন্পর্ণেইনস্তভে। গিনি" ইতি বিশ্বঃ। 

দ্ুমনস্ (২৩৫ )--৭ছর্মনা&ুবিমন। অন্তর্মনাঃ স্তাৎ” ইতামন়্ঃ | 

দৃষ্টি ( কঃ গ্রঃ ১,)--াস্তিাং দৃষ্টি স্রিয়াং বুদ্ধোঃলোচনে দর্শমেইপি চ" ইতি' 

মেদিনী। 
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দেব (১1৪৫) ৩1৫) ৩০) ৩৭, ৪০) 81৪৩)--“রাজ। ভষ্টারকে! দেব”, 

ইত)মরঃ। “'দেবং হষীকে দেব নুপতৌ তোয়দে সুরে” ইতি হৈমঃ। 

দোষ (মোষ) (১৭; ৩২৫) ৪1১৮, ৩২, ৩৯, ৪৪) কঃ প্রঃ ১৪ )- 

«দৌষঃ স্তাদ্ দূষণে পাপে দোষ! রাত্রৌ ভূজেংপি চ*” ইতি মেদিমী। 

দোস্ (১,৪৪7 8188 )--“ভুজবাহ প্রবেষ্টো দঃ স্তাৎ* ইত্যমর:। 

ণ্ 

ধনগ্য় (৩১) _“পার্থামীন্ত্! বনঞয়1:, ইতি বৈজয়ন্তী। 

ধর (১1৫) ২1৪ )--"মহীধে শিখরিস্ষাতভৃদ ছাধ্যধরপর্বত|£+' ইত)মরঃ | 

ধর্ঘরাজ ( ক: প্রঃ ?)। হর্মরাজ ৪1৩১)--“ধর্মরাজঃ পিতৃপতিঃ সমবর্তী 

পরেতরাট্” ইত্যমরঃ | “ধর্মরাজো ষমে বুদ্ধ ঘুধিষ্টিরনৃপে পুমান্” ইতি মেদিনী। 

ঘাতা (৪1৩৮ )--*ধাত! হিরণ/গর্ভে না পালকে ত্রিষু” ইতি মেদিনী। 

ধাম (১1৪,৮,২৩,৪০, ৪৬ 7 ২১৭ ) ৩২৩,৩১7) ৪1২ )--ধাম দেহে গৃছে 

রশ্টৌ স্থানে জন্ম প্রভাবয়োঃ* ইতি মেদিনী। 

নম 

নল্দমক (919৩ )--্নন্দকে। হরিখজ্ো চ হর্ধকে কুলপালকে* ইতি 

মেদ্দিনী। 

আগা (১১৩7 ৪1৩৭) কঃ প্রঃ ১৯)--নাগঃ পন্নগমাতঙগক্রুরচ।রিযু 

তোয়ছে” ইতি মেদিমী। 

নাগ্রজ (২।২৩)- “নাগরঙ্গপ্ত নারঙঃ” ইতি হেমচন্ত্রঃ 

লান। (২৩৩ )--"নানানেকোভত্ার্থ যো” ইতি যাদবঃ 

নাস্তি (১১৭ )--"নাভিমুখ্যন্পে চত্রমধ্যক্ষত্বিযয়ো: পুমান্। ছয়োঃ 

গ্রাণিগ্রতীকে ভ্াৎ স্রিপ্জাং কম্তুরিকামদে ॥” ইতি মেদিনী। 



পরিশিষ্ট ১৬৭ 

নিকার (নীকার ) ( ১1৩০,৩৫)--*নিকারে! বিগ্রকারঃ হ্াৎ* ইত্যমরঃ। 

“্নিকার: স্তাৎ পরিভবে ধান্তন্তোতক্ষেপণেহপি ৮* ইতি ধরশিঃ | 

নিকৃতি (১/৩৭)-_“নিক্কতি্ৎপনে ক্ষেপে শঠে শাঠ্যেহপি চ্্িয্াম্* ইতি 

বিশ্বমেদিন্টো | 

নিশাচর (৩1৪৫)--*নিশাচরস্ত রক্ষুপি। ফেরুপেচকপর্পেষু* ইতি 

মেদিনী। 

নিঞ্ঞেণিক (৪1৮ )--"নিশ্রেণিত্বধিরোহণী* ইত্যমরঃ 1 

নিম্তার (৪1৩৮ )--"নিস্তরণং তু নিস্তারে তরণোপায়য়োরপি* ইতি 

হেমচন্ত্র। 

নেত্র (৪1৪)--*নেত্রং মধিগুণে বন্্রভেদে মূলে দ্রমন্ত চ। রথে চক্ষুষি” 

ইতি মেদিমী। 
নেপথ্য (৩৩৭ )-্নেপথ্যং তু প্রলাধনে। রঙ্গ হমৌ বেষদ্েদে" ইতি 

হৈমহ। 

নে! (81৩৭ )-_“অভাবে তব ন লো নহি” ইতি হেমচন্ত্রুঃ | 

প্স 

পন্ক ( কঃ প্রঃ ১৫)--প্পঙ্কোহস্ত্রী কর্দমে পাপে”, ইতি মেদিলী। 

পঙক্তি (১/৮)-ণপড জির্।ক্ষরচ্ছন্দোদশলংখ্যালিধু স্তিমাম!ঠ ইতি 
মেদিনী। 

পঞ্চতা (৪91২৬)--"পঞ্চতা পঞ্চভাবেইপি মরণেইপি যোষিতি” ইতি 

মেদিনী | 

পটল (৩৩১ )-_“ছদির্নেররকুজে।ঃ ক্লীবং সমূহে পটলং ন না” ইত্যমরঃ। 
পতি (৩।৪৪)__“পতির্ধবে না ত্রিঘ্ীশে” ইতি মেদিনী। 

পত্র (২৩৩)--"পত্রস্ত বহনে পর্ণে ম্তাৎ পক্ষে শরপক্ষিণোঃ* ইতি মেদিনী। 
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পদ্দ (৩২৮ )--সপদং ব্যবসিততরা শস্থানলাক্মা জিব, বস্তু” ইত্যমরঃ ) 

পন (৩।১২)--প্পনলঃ কণ্টবিফলে কণ্টকে বানরাস্তরে' ইতি 

মেদিনী। 

পয়োধর (৩1২৩ )--পস্ত্রীস্তনাষৌ পয়োধরো'” ইতামরঃ। 

পর (৩১২ )-__"পরঃ শ্রেষঠারিদরান্তোত্তরে ক্লীবং তু কেবলে” ইতি মেদিনী। 

পরিকর (৪1১৮ )--"ভাবেৎ পরিকরে! ব্রাতে পর্য্যহ্থপরিবারয়োঃ। প্রগাঢ়” 

গান্রিকাবন্ধে বিবেকা রস্তয়োরপি* ইতি বিশ্ব: ৷ 

পরিগ্রঙ্ছ (২1৩৪ )--৭পরিগ্রহঃ পরিজনে পত্ব্যাং স্বীকারমূলয়োঃ” ইতি 

মেদিনী। 

পরিবৃড় (কঃ প্রঃ ১১)-“গ্রভূঃ পরিবৃঢ়োহধিপঃ ইত্যমরঃ। 

পল (১৩৫) ৩৯ ) ৪৩০ )-৭পলমুন্সানমাংনয়ো* ইতি মেদিনী। -স্তদ্বস্ত 

গুচ্ে। ধান্তাদেঃ। নালং কাণও্। অফলম্তবস পল, পলাল:* ইতি হেমচন্দ্রঃ | 

পলান্দী (৩,১১)-_"রক্ষোবৃক্ষৌ পলাশিনৌ” ইতি যাদব: । 

পল্পব (২1৩৩ )---পল্পবোহস্ত্রী কিললয়ে বিটপে বিস্তরে বনে। শ্বঙ্গারেই 

লক্তকবাগে চ" ইতি মেদিনী। 

প্রণয় (91২৩)-_“প্রণয়ঃ প্রশয়ে প্রেছি যাচ এাবিতস্তয়োরপি । নির্ব্বাণেইপি” 

ইতি মেদিনী। 

গ্তিপত্তি (919 )--”প্রতিপত্তিঃ গ্রবৃত্বৌ চ প্রাগল্ভে। গৌরবেহপি চ। 

সম্প্রাণ্ধৌ চ প্রবেধে চ পদগ্রাণ্থৌ চ যোধিতি ॥” ইতি মে্দিনী। 

প্রীত (৪৬ )-_০প্রখ্যাতজ্ঞাতহষ্টেযু গ্রতীত ং ত্রিযু বিশ্রাতম্ ইতি 

শাশ্বত | 

প্রন্তব (২1৮,৪২৩ )--প্রভবেো জলমুলে স্তাজ. জন্মহেতো। পরাক্রমে 

জঞানন্ত চাদি মন্থ/নে” ইতি মেদিনী। 

প্রসাধন (৩।১৯)--পিত্ধৌ বেশে প্রনাধনম্” ইতি মেদিনী । 
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পাক (১/১৫)-পাকঃ পরিণতৌ। শিশৌ । কেশস্ত জরস! শৌর্ো 
স্থালাদৌ পচনেহপি চ* ইতি মেদ্রিনী। 

পিন ( কঃ প্রঃ ৪)--পন। ছুর্জন;ঃ খলঃ কর্ণেজপঃ পিশুনস্থচকৌ” ইতি 

বৈজয়স্তী। 
প্রিয় (৩,১৬)-__পপ্রিছে! হগ্যেহন্যবৎ পুংলি বৃদ্ধিনামৌষধে ধবে” ইতি 

মেগিনী। 

পুগ্য (২।২৬)--পপুণান্ত্রযু যনোজে শ্াৎ ক্লীবং স্থরৃতধন্দ্বয়ো£, ইতি বিশ্বঃ। 

পুগ্যজন (২৩৬) ৩৩7 ৪1৩২ )--পরক্ষঃসস্তৌ পুধাজনৌ” ইতি 
বৈজযুস্তী। 

পুর (৩৯, ২৩)-__“পুরং শরীরমিত্যাছগূহোপরিগৃহে পুরম্। পুরো গুগ্গুলু- 

রাখ্যাতে। নগরেহপি পুরং পুরী? ॥ ইতি ধরণিঃ। 

পুল (৩1৩০ )_লণপুলঃ স্যাৎ পুলকে নাপি পুলং তু বিপুলেইন্তবৎ” ইতি 

বিশ্বঃ | 

পুক্ষর (২৩) ৩২৬ )--পুক্ষরং করিহস্তাগ্রে বাস্ুভা ওমুখে ভুলে । ব্যোন্ি 

খঙ্জাফলে পদ্দে তীর্থোৌ যধিবিশেষয়ো:। ॥ ইতামরঃ। 

পুভ ( কঃ গ্রঃ ১৭)--পৃতং ত্রিধু পবিত্রে চ শঠিতে বহুলীকুতে” ইতি 
মেদিনী। 

পূর্ত (৩1৪২) “পূর্তং ত্রিষু পুরিতে স্তাৎ ব্লীবং খাতাদিকম্মীণি” ইতি 

মেদিনী। 

প্রৈষ্য (১/২৫)-_প[নযোজাকিংকরট্রযাতৃজিষ্যপরিচারক$” ইত্যমরঃ | 

ফ 

কল (৩1১৯)-ফলং জাতীফলে সম্তে হেতৃখে বু[ষ্টিলাভয়োঃ* ইতি. 

'মদিনী। 
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ৰ 

বন্ধু (৪1২) “লগোত্রৰান্ধ বজ।তি বন্ধুশ্ব ্ বজনা: সমাঃ* ইতামরঃ | প্ৰান্ধবো 

বদ্ধুমিত্রয়ে!:* ইতি হৈমঃ। 
বল (৩।১৮)__"স্থৌল্যসামর্থালৈগ্েযু বলং ন! কাকসীরিণো:শ ইতাষরঃ। 

"লংকর্ষণঃ লীরপাণি: কালিনীভেদনে! ৰলঃ* ইতামর:। 
বলজ (৩1১৮ )--"ৰলজং গোপুরে ক্রেত্রে মস্তলজরয়োরপি ॥ ৰলজা 

বরষোষাঘ্বাং যৃথযামণপি বণিক স্বিদ্বাম্* ইতি মেদিনী। 

ৰলি (৩১২, ২৫) “বলিদৈত্য প্রভেদে চ করচামরদণ্ডযো:॥ উপহারে 
পুমান্ স্ত্রী তু জরয়! শ্লথচর্্ণি। গৃহদারুপ্রভেদদে চ জঠরাবর়বেহপি চষ্॥ 
ইতি মেদ্দিনী। 

ৰহুলীকৃত্ত (কঃ গ্রঃ ১৩)--*ধান্তং পৃতং তু ৰহুলীরুতম্* ইতি যাদব: । 
ব্রক্মা (৩৯) ৪1৯)--বেদস্তত্ব২ং তপে। ব্রন্গ ব্রহ্ম! বিপ্রঃ প্রজাপতি?” 

ইত্যমরঃ | 

বুধ (১২৫ )স্পসন্সুধী কোবিদে বুধঃ* ইত্যমরঃ| পবুধঃ লৌম্যে চ 
পণ্তিতে” ইতি মেদ্িনী। 

ভ 

ভগ (51৪৬)-__“ভগে! যত যশোবীর্ধ/কভৃতিযুঃ/ ইতি যাদব: | 
সব (১২৭7 ৩,৪৫)--ভবঃ ক্ষেমেশসংলারে লতায়াং প্রাঞ্থিজন্মনো১” 

ইতি মেদিনী। “জন্সহরৌ ভবৌ* ইতামরঃ। 
ভ্রনরক (৩।১৩ )-- অলকাশ্চ পকুত্তলাঃ তে ললাটে ভ্রমরকাঃ” ইত্যমরঃ | 

সাব (৩।১৪)--*গাবং সতাস্বভাবাভিগ্রারচেষ্টাকআজন্মস্র ॥ ক্রিযালীল- 

পদার্থেযু বিভূতিবুধজন্ত্যু। রত্যাদৌ চ” ইতি মেদিনী। 
ভিছুর ( ১১৫ )--*ব্মন্ত্রী স্ত1ং কুলিশং ভিছ্রং পবিঃ* ইত্যমরঃ। 
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ভীম (১২৬ )-"ভীমোহন্নবেতসে ঘোরে শন্ডৌ মধামপাওবে” ইতি. 

মেদিনী। 

ভুজজ (২1৩৫ )--"তুজজোহহো। চ ষিড্গে চ" ইতি মেদিনী। 

ভূ (৩1৪৫) ৪1৩৩)--"ভূঃ স্থানমাত্রে কথিতা ধরপযামপি ফোষিতি” ইতি 

মেদিশী। 

ভুভ (১৩৬ )স্*ধুক্তে স্্দাবুতে ভূতং প্রাণ্যতীতে সমে ত্রিষু” ইত্যমরঃ। 

ভূদার (১৫ )--বরাহঃ স্থকরো বষ্টিঃ কোল? পত্রী কিরঃ কিটি:। 

দংছী ঘোষী স্তব্ধরোম! ক্রোড়ে ভূদার ইত্যপি” ॥ ইতামরঃ। 

ভূমি (১1৫০)__“ভূমির্বন্থন্ধরায়াং স্তাৎ ্থানমাত্রেহপি চ ক্িয়াম্” ইতি মেদিনী॥ 

ভুয়স্ (১২৯ )--শ্কিরং ভূশ্চ ভূরি চ” ইতামরঃ। প্ভুয়োইধিকারে চ 

পুনঃ পুনঃ” ইতি মেদিনী। 

মম 

মণ্ডল (২1৩৮ )-__“মগ্ুলং পরিধো কোঠে দেশে দ্বাদশরাজন্। ক্লীবেহথ 

নিবে বিদ্বে ত্রিষু পুংসি তু কুকুরে” ॥ ইতি মেদ্দিনী। 

মন্বার ( ৪1৩৪ )-__“মদারো। হস্তিধূর্তয়োঃ ইতি মেদিনী। 

মন্দ্র (৩৭ )- “মন্ত্স্ত গম্ভীরে+ ইত)মরঃ | ভদ্র! মন্ত্রে! সুগ ইতি গজাঃ 

শঙ্করজান্তথা" ইতি যাদব: । 

মন্দির (৩।৪*)_-"মন্দিরে। মকরাবাসে মন্দিরং নগরে গৃহে ইতি হৈমঃ। 

মধু (৩।২)-_-“মধু পুষ্পরসে ক্ষৌত্রমগ্ে না তু মধুত্রমে। বসন্তদৈতযভি- 

চৈত্রে ভাজ. জীবন্ত্যাস্ত যোষিতি” ॥ ইতি মেদিনী। 

মধুর (৩।২১)--"মধুর। শতপু্পয়াং মিশ্রেয্না নগরীভিদোঃ। মধুকর্কটিকা: 

মেগামধনী ষষ্টিকান্থু চ॥ ক্লীবং বিষে পুংসি রসে তথ্বৎ ্থাতুপ্রিয়েহন্তবং* ॥ ইতি 

মেদিনী। 
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মন্দা (১/১৫,৪১ ; ৪1৫)--"মন্থ দৈন্ে ক্রুতৌ কুধি” ইত্যমরঃ॥ *মন্ুঃ 

এপুমান্ক্রধি। দৈন্তে শোকে চ যজ্দে ৮* ইতি মেদিনী। 

মছস্ (মহ) (১১১,২৮7) ৪1২৭)--মহতুখলবতেজসোঃ" ইতামরঃ। 

“মহ উৎমবতেজসোঃ* ইতি মেদিনী। 

ম1 (১1৩৬) ৪1১৭, ৩১, ৩৯ )-__“ম1 তু পন্প।লয়ায়াং স্তাং” ইতি মেদিনী। 
মান (৩ ৪৭)--"দর্পোহতিমানো। মমত| মানশ্চিত্বোন্নতিঃ শ্ময়ঃ” ইতি হেমচন্ত্রঃ। 

মার (১১৮) ৩২২) ৩৭ )--"মারে! মৃত্যো শ্মরে বিত্রেশ ইতি মেদ্দিনী। 

আল (৩।২*)--"মালং ক্ষেত্রে” ইতি মেদিনী। "মালং গ্রামান্তরহটবী” 

ইতি ছেমচন্ত্রঃ। | 
শিন্র (১২১, ৩৪৫; ৪1১৭, ৩১, ৩৯ )-৮*মিত্রং সুহদি ন ঘয়োঃ। সুর্য 

'পুংসি” ইতি মেদিনী। 

মিথস্ (৩।৪* )--“মিথোহন্তোস্তং রহস্তপি* ইত্যমরং | 
মুখ (৩.২২)--"মুখং তু বদনে মুখ্যে তায়ে দ্বারাভ্যুপায়য়ো:” ইতি যাদবঃ। 

“মুখমুপায়ে প্রারস্তে শ্রেগ্ঠে নিংলরণান্তয়োঃ* ইতি হৈমঃ | 
মুড (১২৯) ৩1৪৫)--"মুৎ প্রীতি: প্রমদো হর্ষপ্রমোদামোদসংমদা:” 

ইতামরঃ। 

মুচ্ছ! (৪1৪ )-_নমূর্ছা। মোহসমুস্কন্য়ো:” ইতি বিশ্ব: 
মু্ছিত (২1৪৪ ) ৩৯)-_“মুর্ছিতৌ মুঢ়-সোচ্ছরম্ৌ” ইতি বৈজয়ন্তী । 

মৃগতৃষজ! (১৩৬ )--“মৃগতৃষণ! মরীচিক।” ইত্যমরঃ। 
মেরু (৩/৩১)--মেরঃ সুমেরত্্মোদ্রী রদলাহুঃ সুরালয়ঃ। ইত্যমরঃ | 

রজ (২1৭) ৩১৩) ৪1৩৪ )--"রলে। না রাগে নৃত্যে রণক্ষিতৌ। অস্ত্র 

ব্রপুণি* ইতি মেদিনী। 
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রত্ব (৪1৩)--"রদ্বং স্বজাতিশ্রেষ্ঠেহপি মণাবপি নপুংসকম্” ইতি মোঁদশী। 

রতি (৪1২৩ )--"রতিঃ স্ত্রী স্মরদারেধু রাগে সুরতগুহায়োঃ ইতি- 

মেদ্দিনী। 

রতস ( ২৩ 3 ৩৩৮ )--“রভসে! বেগহর্ষগোঃ ইতি মেদিনী। 

রম (919৫ )--"রম! লঙ্ষ্াং রমঃ কাস্তে রক্তাশোকক্রমে শ্সরে”” ইতি 

মেদিনী। 

রঙ্গ (৩১৯; কঃ প্রঃ ১৫)" শৃজারাদে। বিষে বীর্ষে গুণে বাগে পরবে বলঃ, 

ইতাযমরঃ। প্রসো। গদ্ধরসে জলে। শূর্গারাদৌ বিষে বীর্ষেযে তিজ্'দৌ 

দ্রবরাগয়োঃ 1 দেহধাতুগ্রভেদে চ পারদন্যাদয়োঃ পুআন্। স্ি্বাং তু 

রসনাপাঠাশল্ল কীকমগুভূমিযু” ইতি মেদিনী। 

বসন! ( কঃ প্রঃ ১৬, ১৭ )-7 রলশং তু ধ্বনৌ স্বাদে রসজ্ঞারাক্সয়োঃ স্তিয়াম্” 

ইতি রভসঃ। 

রাংজন্ (১১৮) ৩1৪৮7 91১৭, ৪০ )_“রালা প্রভৌ চ নৃপতে ক্ষত্রিয়ে 

রজনীপতো । যক্ষে শক্রে চ পুংসি স্তাৎ” ইতি মেদিনী। 

রাম (৪1২৮ )-_”রেবতীরমণে। রাম: কামপালো হলাযুধঃ নীলাখ্বরঃ” 

ইত্যমরঃ । 

কুচি (১।২* ) ৩২৪7; ৪1১৮, ৩০ )__প্রুচিঃ স্ত্রী দীপ্ডিশোভায়ামভিঘঙ্গা- 

ভিলাষয়ে!১” ইতি মেদিমী। 

রেখ (৩।২১)--রেখা স্যাদললকে” ইতি বিশ্বঃ। লেখা রাজ্যাং 

লিপাবপি” ইতি হৈমঃ । 

ভন 

লকুচ (৩।১২)_-*লকুচো লিকুচো ডঃ” ইত)মবঃ। 

জক্মমগ (১1১১ )--লঙ্ষীবাংজক্ষণ: শ্ীলঃ শ্রামান্ত ইতামরঃ। "লক্ষণ 
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স্বোষধীভেঙগে সারম্তামপি যোষিতি। রামভ্রাতরি পুংলি স্তাৎ সম্ত্রীকে 

চাভিধেযবৎ* ॥ ইতি মেদিনী। 

জব্ষমী (৩1১৭ )-_প্লঙ্ী: সম্পত্বিশেভয়োঃ | খদ্ধেেষধৌ চ পদ্মায়াং 
বৃদ্ধিনামৌবধেহপি চ* ইতি মেদিনী। 

ললিত (১1১৮ )-_পললিতং ভ্রিযু। ললিতে চেম্সিতেপি স্তাৎ হাবছেদে 

তু ন দ্বয়োঃ” ইতি মেপিনী। 

লীল। (৩২৩, ২৪)--"লীলাং বিঃ কেলিবিলালখেলাশৃজা রভা বগ্রভবক্রিয়া দু" 
ইতি বিশ্বঃ। 

লেখ (৩।৩১)--পলেখো লেখ্যে দৈবতে চ” ইতি হৈষঃ। 

লেখ! (৩৩১ )--"লেখ। রাজ্যাং লিপাবপি” ইতি ছৈমঃ। 
জোকেশ (৩1৭ )--“ছিরপাগর্ভে। লৌকেশঃ স্বয়ংভূশ্চতুরাননঃ” ইত্যমরঃ | 

লোহিত (৪1৩, ) ক: প্রঃ ১৬)--"রুধিরং লোহিতং রক্তম্* ইতি যাদব: । 

খ্্ 

বংশ (৩১৭ )-_"বংশঃ পুংসি কুলে বেণো পৃষ্টাবয়ববর্গ যো: ইতি মেদিনী। 

বটা (১/৩৪)-_-বটা ত্রিষু গুণে পুংলি স্তান্ শ্গ্রোধকপর্দায়ে!£” ইতি 

মেদিনী। 

বটু ( কঃ প্রঃ ১)--বটু াণবকোইথ স্তাং” ইতি হেমচন্তরঃ। 
বন (৪।৬)--“ক্লীবং স্তাৎ কাননে নীরে নিবাসে নিলয়ে বনম্” ইতি রভলঃ। 

বর (৪1৩৪ )--“দেবাঘ তে বরঃ শ্রেষ্ঠে ত্রিষু রীবে মনাক্প্রিয়ে”' ইত্যমরঃ | 

বর্ণ (৪1১৯)-_ "বর্ণে দ্বিজাদৌ শুর্লাদৌ স্ততৌ বর্ণং তু চাক্ষরে' ইত্যমরঃ। 
বশ! (কঃ প্রঃ ১৬)--"বশা লীমস্তিদী বামাঠ ইতি ছেমচন্ত্রঃ। “বশ 

করিণ্যাং স্ত্রীগব্যাং ৮” ইতি মেদ্িনী। 
ব্যসন (১।২২)--বালনং বিপদি ত্রংশে দোষে কামজকোপজে” ইত্যমরঃ। 
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ক্রেজ (২।৪৮)- “ব্রজে। গোষ্ঠাধ্ববৃন্দেযু” ইতি মেদিনী। 
বাজী (১৪৬; ২।৪* ) ও1৪৬ )--"বাজী ত্বশ্থে পরে খগে” ইতি যাদব: | 
বাম (৪1২৮ )-_*পঞ্জা। বপ্র। শিবা! তথ। | বাম! ত্রিশলা” ইতি, “বামা 

বণিনী মছিলাহবল! যোষ! যোধিৎ'। ইতি চ হেষচন্দ্রঃ। 
বায়ল (১/৩৩)--৭বান়্সোহপগুরুবৃক্ষে২পি শ্রীবাসধবজ্য়ে।ঃ পুমান্” ইতি 

মেদিনী। 

বাস্তব (২1২৮)--*বার্ত। বাতিজণে বুতে। বার্ত! কৃষ্যাদাদত্তয়ো১* বৃত্তিয্ী- 
রূজোবার্তা বার্তমারোগাফত্তনো:* ইতি বিশ্বঃ । 

বাহিনী (৪1৩৬)--"বাহিনী ভ্তাৎ তরদিণযাং সেনালৈন্ত প্রভেদয়োঃ* 

ইতি বিশ্বঃ। 

ব্যাল (১1৪৩ )--"ভেছলিঙঃ শঠে ব্যালং পুংসি শ্বাপদ নর্পয়ো১* ইত্যময়ঃ 
“ব্যালে দুষ্টগজে সর্পে শঠে শ্বাপদসিংহয়ো:* ইতি হৈমঃ। 

বি (১৩৯) ৩৩১৩ ৪1১০ )--নগৌকোবাজিবিকি রবিবিক্ষিরপতত্রন্:” 
ইত্যমরঃ।॥ “বিঃ পক্ষিপরমাত্মনো:” ইতি যাদব: | 

বিগ্র (১৩৫ )--"বিগ্রস্ত গতমাসিকে* ইতামরঃ| 
বিগ্রহ (১1৮) ২৪৩ ৩1১৫ 381২১ )--*অথ বিগ্রহো যুদ্ধে দেহে চ” 

ই[ত বৈজয়স্তী। 

বিভান (৪।১৬)--"অন্ত্রী বিতানমুল্লোচে বিস্তারাধ্বরয়োঃ ক্ষণে" ইতি 
বৈজয়স্তী। 

বিধু (১/৩)--“বিধুঃ শশাঞ্কে কপুরে হযীকেশেহপি রাক্ষলে* ইতি বিশ্বঃ | 
বিনত ( বিনভ1) (9188)--"বিনতা! তাক্ষ/জনন্তাং পিটকাভিদি । বিন্তঃ 

প্রণতে ভূগ্নে শিক্ষিতে চাভিধেয়বং* ইতি মেদিনী। 

বিনয় (১/৪২)--"বিমগ়া তু বলায়াং স্ত্রী শিক্ষায়াং প্রণতৌ৷ পুমান্” 
ইতি মেদিনী। 



১৭৩৬ রামচরিত 

বিনায়ক (৩।৪)-_"বিনাঞ্রকস্ত হেরছে তাক্ষে] বিদ্বে জিমে গুরো” ইতি 
মেদিনী। 

বিদ্ভু (৪18৪)--*বিভূঃ প্রভৌ সর্বগতে শঙ্বরব্রন্ধণো স্ব ন1” ইতি মেদিনী। 
বিরিঞ্চি ( কঃ প্র: ৮ )--"বিরিঞিঃ কমলালন: | অআষ্ট। গ্রজাপতিরেধাঃ 

বিধাতা” ইতামর: | 

বিবুধ (৪1৩৮, ৪৫)" বিবুধঃ সুরপপ্ডিতৌ* ইতি বৈজয়ন্তী। 
বিশ্ব (১1১৪) ৩1৪ )--শাবশ্বং কৎলে চ তূবনে বিশ্বে দেবেষু নাগরে। 

ইতি বিশ্ব: । 

বিশ্বকর্মা (৩1৪, )--*বিস্বকর্ম।কলুরশিল্লিনে।£” ইত্যমরঃ। 

বিষয় (১৪৮) ৩৩৮, ৪৭) ৪1১) শ্বিষদ্বে। গেচরে দেশে তথ! 

জনপদেহপি চ। প্রবন্ধাদ্ ষস্ত যে জাতন্তত্র রূপাদিকে পুমান্”' ॥ ইতি মেদিনী। 

“দেশবিষয়ৌ তৃপবর্তনম্ঠ ইত্যমর:। 
বিদ্বজ্ঞাকৃ (২1১১ ,-“বিঘগ্রাক বিষগঞ্চতি” ইত্যমরঃ। 
বিহার (৩।*)--"বিহারঃ সৌগতাবাস: ক্রীড়ায়াধচ” ইতি বৈজয়ন্তী। 

বৃত্ত (৪1১৯ )--পবৃত্তেহধীতেইপাযতীতেহপি বর্তলেইপি বৃতে মৃতে। 

দৃঢ়েহনলিঙবান্ ক্লীবং ছন্দশ্চািত্রবৃত্বিখুণ ॥ ইতি মেদদিনী। 

বন্দারক (কঃ গ্রঃ৮)--পবৃন্দারকঃ সপে পুংস মনোজশ্রে্ঠয়োজিযু” 

ইতি মোদনী। 
বৃষ (১11৯, ১৮ 7২189 7 81৮, ২৯)-"অথ নীষ্পতো। শ্রেঠোক্ষাস্থা- 

খুরেতস্ম্থ পুং ধর্মেন্্রবলে বৃষঃ* ইতি যাদব: | “বৃষে। ধর্শে বলীবর্দে শৃঙ্গ পুং 

রাশিভেদয়ে!: ॥ শ্রেষ্ঠে স্তাহুত্তরস্থশ্চ বাসমূধিকশুক্রলে”। ইতি গেদ্িনী। 

রখ 

শ (৩২)--"পং বাতি বুধাঃ শ্রেয়ঃ শশ্চ শন্্ং নিগন্থতে” ইতি মেদিনী। 



পরিশিষ্ট ১৭ 

শক্তি (২৯, ৪9)---শক্তিরন্ত্াস্তরে গৌর্ধযামুৎংসাহাদৌ ৰলে ত্রিষাম্! 
ইতি মেদিনী। 

শঙ্খ (২1১৮)--"শঙ্ঘে! নিধৌ ললাটান্থি, কন্ছো ন স্ত্রী” ইত্যমর়ঃ। 

শস্ববর (৪২৫ )--"শদ্বরং সলিলে পুংসি মুগদৈত্যাবিশেষয়ে।2% ইতি মেদিনী। 
শয় (১৯ ) ৪1৪৮ )--*শঘঃ শফ্যাহিপ।পিষু” ইতি মেদিনী। 

স্বসল (৩২২২)--*ম্বসনং শ্বাসে শ্বলনঃ পবনে  মদনদ্রমে* ইতি হেমচন্ত্রঃ | 

সী ( ১১,৩০ ) ৩1২ )-ক্ভরীর্বেশরচনা শোভা ভারতী সরলক্রমে ॥ লক্ষ্যাং 

্রিবর্গলম্পর্তিবিধে/পকরণেষু চ।* ইতি মেদিনী। 

ভ্ীপতি (১1১৭ )--"দেবকীনন্দনঃ শৌরিঃ শ্রীপতি পুরুষোত্বমঃ 
ইত্যমর2 | 

শুচি (১1১৬) ৩1১7 ৪1৪০ )--"গুচিঃ শুদ্ধে সিতেইনলে । শ্রীম্ম'বাঢ়ান্ুপ- 

হতেষ,পধাশুদ্ধমন্ত্রিণি। শূঙ্গারে চ”) ইতি হেমচন্ত্রঃ। 
শ্রনত্তি (819)-_“ক্রাতিঃ শ্রোত্রে তথায়ার়ে বার্তারাং শ্রোত্র কর্ম্ণি”' ইতি বিশ্ব: । 

শৃজ (১১০; ২৩০ )--"শৃঙ্গং প্রাধান্তলান্বোশ্চ” ইতামরঃ। *শৃঙ্ষং 

শিখরে চিন্তে ক্রীড়ানুযস্ত্রকে? । ইতি মেদিনী। 

শেখর (৩1১৭ )-_-*শিখান্বাপীড়শেখরো' ইত)মরঃ। 

শেবধি (১1৪৮ )-“নিধানং গুট়কোশো না! । নিধিঃ শেবধিরন্িয়াম্”” ইতি 

যাদবঃ। 

শোগণ (৩।৯ )--শণঃ কোক নদচ্ছবিঃ,, ইত্যমরঃ | 

শোণিতপুক্স (৩৯ )-__-“দেবীকোট উমাবনম্। কোটিবর্ষং বাণপুরং স্তাৎ 
শোণিতপুরঞ্থ তত» ইতি হৈমঃ। 

ত্ন 

সংকথ! (৩৩০ )--অন্তোন্তোজিঃ সংলাপসংকথে ইতি হেমচন্ত্রঃ। 

১২ 
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লংবিৎ (১৪২ )--সংবিৎ স্ত্ি়াং গ্রতিজ্ঞারাঘাচারে জানলংগরে” ইতি 

মেদিনী। 

লখথ| ( ১1৪২ )-_-'লথ। মিত্রে স্থায়ে না” ইতি মেদ্দিনী। 

লত্ভাল ( কঃ প্রঃ ২)--সন্তানঃ লস্ততৌ। গোত্রে ্তাগপত্যো স্থরত্রমে” ইতি 

মেদ্দিনী। 

সম্ভত্ি (৩1৪৫; ৪1৩৪ )-_“সস্ততিঃ শ্তাৎ পঙ্কজ গোত্রে পারম্প্যে চ 

পুত্রয়োঃ” ইতি মেদিনী। 

সঙ্পিবেশ (৪81১)-_-৭লংস্থানং লরিবেশঃ ম্তাৎ», ইতি যাদবঃ। 

লজয় (৪1২৩)-"লময়াঃ শপথাচারকালসিদ্ধাস্তসংবিদঃ ইত্যমরঃ। 

জন্প্রযোগ (৩1১৫ )--*সংপ্রষোগে। রতেহম্বগ়ে” ইতি বৈজয়স্তী । 

অমাদান( 91২৯ )--"যৃপমধ্যং সমাদানম্” ইতি যাদবঃ। “লমাদানং 

সমীচীনগ্রহণে নিত্য কর্ম্মাণি'” ইতি বিশ্বঃ | 

লম্বাধ (২1১৭, ৪১)-_"সম্বাধসংকটো লমৌ'” ইতি বাদবঃ। 

লর্ববহজল। ( ১১৮ )--"উম। কাত্যায়নী গোৌরী-""..**সর্বমঙ্গ লা“ শহুর্।”, 

ইত্যমরঃ | 
লছস্ (১৪৪) "লুছো। বলে জ্যোতিষি চ পুংলি হেমন্ত-মার্গয়ো+” ইতি 

মেদিনী। “নহে! বলং সহা মার্গঃ' ইত্যমরঃ। 

স্বন্ধ (৩।৪৬)-__পম্বন্বঃ প্রকাণ্ডে কার়েহংলে বিজ্ঞানাদিযু পঞ্চনথ। নৃপে 

লমূহে বাহে ৮" ইতি হৈমঃ। 
স্পর্শন (9।৩৫ )-_-“ম্পর্শনো মারুতে পুংলি দানে স্পর্শে নপুংসকম্” ইতি 

মেদিনী। 

অবস্তী (ক? প্রঃ ১৫)--"নদী আ্রোতস্থিনী কুল্যা শ্রবস্তী নিশ্লগ। সরিৎ” 

তি বৈজয়স্তী | 

স্ব (১1৩৫)--"ন্বে। জত্যাত্বনোঃ শ্বং নিজে ধনে” ইতি কেমচন্ত্রঃ। 
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লাক্ষাৎ (৩1৪২) ৪1৩১) কঃ গ্র: ১৪)-সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষতূল)য়ো£? 

ইতামরঃ। 

সার (61৩২ )--লারে। বলে স্বথিরাংশে চ স্তায্যে ক্লীবং ঝরে জিযু'” 

ইতামর়ঃ। 

সারব (৪1১০ )--“দেবিকান্বাং সরয্ং চ ভবে দাবিকলারূবৌ'” ইভ)মরঃ । 

লার্ববন্ধৌষ (৪1৩৫ )--দার্বভৌমন্ত দির্ডনাগে সর্বপৃথীপতাবলি”” ইতি 

€মদিনী। 

সিন্ধু (১/৬) ২1১৯, ২০) ৪1২২) কঃ গ্রঃ ৯)" দেশে নদবিশেষেইকে। 

লিন্ুর্ন৷ লরিতি স্ত্ি়।ম ইত্যমরঃ। 

লিদ্ধুর (২২০ )--প্ম্তঘ্বেরম-দ্বিরদ-সিদ্ুর-নাগ-দস্তিন১” ইতি হেমচন্দ্রঃ। 

স্বিতি (৩।৭) 819 )--ম্থভাবঃ প্র্কৃতী নীতিরবস্থা তু দশা ্বিতিঃ” ইতি 

বৈজয্বন্তী | “স্থিতিঃ স্ত্রিযামবস্থানে মর্ধ্য।দায়াঞ্চ সীমনি” ইতি মেদিনী। 

শ্রির। ( কঃ গ্রঃ৯)-_স্থিরা ভূমৌ শালপর্ণযাং স্থিরে। মিশ্চলমোক্ষি যো: 

ইতি বিশ্ব: । 

লীতা ( ১৩৮ )-_*সীত লাঙ্গলপন্ধতিবৈদেহীস্বর্গগজ।হ+ ইতি মেদিশী। 

লীম] (কঃ গ্রঃ ৫, ৭)--“আঘাটে কথিত! সীমা স্থিত ক্ষেত্রে চ দৃর্তীতে” 

ইতি শাশ্বতঃ। 

লুস্ভ (৪1৮) “পার্থিবে তনয্ষে হৃত+” ইত)মরঃ। 

স্ধ|। (৩।১৯)--গদেপ্িমূর্য়োঃ ল্সুহাাং লেপভেদেহমূতে মধ ইতি 

বৈজযুস্তী। 

স্বলাসীর (১)১৫)--“ইন্ত্রে মরুত্বান্ মঘব। বিড়ৌজা; পাঁকশসনঃ। 

বৃন্ধপ্রব।ঃ সুনানীরং ......শতমনুাঃ......গোত্রভিদ্ বজী'**""বৃষা-* **বলারাতিঃ”, 

ইত্াযমরঃ। 
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পৃমনল্ (২২৪) ৩1২৯, ২৯, ৪১) ৪1২৩, ৩৪ )__প্গুমনাত পুষ্পমীলতে)ঃ 

িকাং না ধীরদেবয়ো+ ইতি মেদিনী। 
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